
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL FĂUREI 
PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 78 
din 20 februarie 2020 

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară 
 
Voinea Ionel, primar al oraşului Făurei; 
Având în vedere prevederile art. 134 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul art. 196 alin. 1 lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

DISPUN 
 

Art. I. (1)Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Făurei în 
condiţiile art. 133 al. 1 și art. 134  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. Şedinţa va avea loc la Sala de şedinţe a Consiliului Local 
al Oraşului Făurei pe data de 27 februarie 2020, ora 16:00 și va avea următoarea 
ordine de zi: 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de măsuri privind incluziunea 
cetățenilor români aparținând minorității rome în orașul Făurei pentru anul 2020. 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul 

privat al orașului Făurei a trei platforme pentru colectarea deșeurilor menajere în 
vederea desființării. 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice faza 

DTAC+PT pentru obiectivul de investiții ,,Construire postament monument” 
amplasament oreș Făurei, str. Republicii, nr. 65A, jud. Brăila. 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei. 
25. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, 

asupra unui teren în suprafață de 3,66 mp pentru amplasarea unor construcții 
energetice de către SC Distribuție Energie Electrică Muntenia Nord SA prin 
SDEE Brăila. 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei. 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 

Spăitalului Orășenesc pe anul 2020. 
     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei. 



 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al primarului. 
     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei. 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru funcțiile 

de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului și 
din cadrul Serviciului de salubrizare al orașului Făurei. 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei 
29. Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de Parteneriat între Consiliul Local 

Făurei, Liceul George Vâlsan Făurei și Corpul de Voluntari ai Liceului Alpinum, 
Zuoz, Elveția în vederea implementării unui proiect. 

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei 
30. Alte probleme. 

 
 (2)Materialele aferente proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi sunt anexate 
adresei de convocare individuale a tuturor consilierilor locali. 
(3)Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt transmise spre avizare 
tuturor comisiilor de specialitate. 
(4)Adresăm invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de 
hotărâre tuturor consilierilor locali și altor persoane interesate până la data de 
26.02.2020 ora 15:00. 
 

   Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează 
secretarul general al oraşului. 
 
                                            PRIMAR,                                                     Avizat pentru legalitate, 
 
                                       VOINEA IONEL                                              SECRETAR GENERAL, 
 
                                                                                                                    ICHIM CORNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


