
                      ROMÂNIA
              JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
                      FĂUREI
            

     PROCES VERBAL

,

  Încheiat astăzi 10.11.2020 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
oraşului  Făurei   la care au fost  convocaţi   în scris cei  13 consilieri.  Au fost
prezenţi:  dl.Badiu  Mihăiță,  dna  Băbeanu  Violeta,  dna  Călugărițoiu  Ionela,
dl.Dogărescu Adrian  Cătălin.  dna  Dudău Eugenia,  dna Dumitru Mihaela,  dl.
Lupașcu Georgian Nicușor, dl.Mocanu Grigore Gabriel, dna Petrovici Gabriela
Claudia, dl.Stancu Săndel, dna Stăncescu Virginia, dl.Tudor Eugen, dl.Voinea
Ion.

Se  supune  la  vot  procesul  verbal  al  ședinței  ordinare  din  data  de
29.10.2020. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se prezintă ordinea de zi:

Pct.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a Consiliului Local al orașului Făurei.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului de drept al
membrului  Asociat  –  Unitatea  Administrativ  Teritorială  Orașul  Făurei  în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila
și acordarea unui mandat special pentru a vota în Adunarea Generală anumite
proiecte de hotărâri.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului de drept al
membrului  Asociat-UAT  ORAȘUL  FĂUREI  în  Adunarea  Generală  a
ADI ,,ECO DUNAREA ,, Brăila și acordarea unui mandat special pentru a vota
în Adunarea Generală anumite proiecte de hotărâri.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.4.  Proiect  de  hotărâre  privind modificarea  și  completarea  Hotărârii
Consiliului Local nr.5/29 ianuarie 2020 privind aprobarea contribuției cu titlu de
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cotizație a Consiliului Local Făurei la dezvoltarea activității sportive a Clubului
Sportiv Făurei pe anul 2020.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului
local în consiliul de administrație al Liceului Teoretic ,,George Vâlsan,, Făurei,
pentru anul școlar 2020-2021.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între
U.A.T. Oraș Făurei, Spitalul Orășenesc Făurei, prin Consiliul Local Făurei și
U.A.T. Oraș Ianca, prin Consiliul Local Ianca, în scopul realizării obiectivului
de  investirii  ,,Extindere  Spațiu  de  primiri  urgențe  cameră  de  gardă  la
compartimentul de boli cronice Ianca,,.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre.

Pct.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a Consiliului Local al orașului Făurei.

Comisia de învăţământ avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Dna  Dumitru  –  a  citit  regulamentul  există  o  greșeală  de  redactare  la
art ,,14,,  unde s-a scris eronat ,,comună,,  în loc de ,,oraș,,.  Roagă să se facă
corecturile necesare.

Dna Stăncescu – s-a  sesizat  această  greșeală  de care a  luat  act.  Acest
Regulament  este  făcut  strict  în  concordanță  cu  OG  57/2019-  Codul
Administrativ. Indiferent cum se cheamă unitatea administrativ teritorială, el nu
poate fi făcut decât în strânsă legătură cu respectarea legii.

Dl.primar – dacă mai sunt astfel de scăpări să se semnaleze.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului de drept al
membrului  Asociat  –  Unitatea  Administrativ  Teritorială  Orașul  Făurei  în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila
și acordarea unui mandat special pentru a vota în Adunarea Generală anumite
proiecte de hotărâri.
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Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Pct.3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului de drept al
membrului  Asociat-UAT  ORAȘUL  FĂUREI  în  Adunarea  Generală  a
ADI ,,ECO DUNAREA ,, Brăila și acordarea unui mandat special pentru a vota
în Adunarea Generală anumite proiecte de hotărâri.

Dna Stăncescu – în proiectul de hotărâre este stipulat ce comisie trebuie să
dea  avizul.  Comisiile  Consiliului  local  sunt  numerotate  astfel:  1.comisia
economică, 2.comisia de urbanism, 3.comisia juridică, 4.comisia de învățământ.

În momentul în care președintele de ședință va solicita avizul comisiei
răspund doar comisiile care au avut ca și atribuții prin proiectul de hotărâre să
dea acel aviz.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.primar  -în  acest  proiect  de  hotărâre  cei  de  la  ADI,,  ECO

DUNĂREA ,,Brăila solicită date cu caracter personal, va supune atenției acest
aspect în Adunarea Generală deoarece sunt expuse public date personale CNP,
serie buletin ...

Dl.secretar  –  așa  au  solicitat  cei  de  la  ADI  ,,ECO  DUĂREA,,  sunt
drafturile lor așa se lucrează pe ele! 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Pct.4.  Proiect  de  hotărâre  privind modificarea  și  completarea  Hotărârii
Consiliului Local nr.5/29 ianuarie 2020 privind aprobarea contribuției cu titlu de
cotizație a Consiliului Local Făurei la dezvoltarea activității sportive a Clubului
Sportiv Făurei pe anul 2020.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Pct.5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului
local în consiliul de administrație al Liceului Teoretic ,,George Vâlsan,, Făurei,
pentru anul școlar 2020-2021.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Dna Călugărițoiu îi propune pe dl. Lupașcu Georgian și pe dna Băbeanu

Violeta.

Dl.Badiu îi propune pe dna Dudău Eugenia și pe dna Dumitru Mihaela.

3



Se  supune  la  vot  prima  propunere  a  dnei  Călugărițoiu.  Au  fost  9
voturi  ,,pentru,, dna  Băbeanu  Violeta,  dna  Călugărițoiu  Ionela,  dl.Dogărescu
Adrian Cătălin, dl. Lupașcu Georgian Nicușor, dna Petrovici Gabriela  Claudia,
dl.Stancu Săndel, dna Stăncescu Virginia, dl.Tudor Eugen, dl.Voinea Ion și 4
voturi ,,contra,,  dl.Badiu Mihăiță,  dna Dudău Eugenia, dna Dumitru Mihaela,
dl.,dl.Mocanu Grigore Gabriel.

Se supune la vot propunerea dl.Badiu. Se respinge cu 4 voturi ,,pentru,,
dl.Badiu  Mihăiță,  dna  Dudău  Eugenia,  dna  Dumitru  Mihaela,  dl.Mocanu
Grigore  Gabriel  și  9  voturi  ,,contra,,  dna  Băbeanu  Violeta,  dna  Călugărițoiu
Ionela,  dl.Dogărescu  Adrian  Cătălin,  dl.  Lupașcu  Georgian  Nicușor,  dna
Petrovici Gabriela Claudia, dl.Stancu Săndel, dna Stăncescu Virginia, dl.Tudor
Eugen, dl.Voinea Ion

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 9 voturi ,,pentru,, dna
Băbeanu  Violeta,  dna  Călugărițoiu  Ionela,  dl.Dogărescu  Adrian  Cătălin,  dl.
Lupașcu Georgian Nicușor, dna Petrovici Gabriela Claudia, dl.Stancu Săndel,
dna  Stăncescu  Virginia,  dl.Tudor  Eugen,  dl.Voinea  Ion  și  4  voturi  ,,contra,,
dl.Badiu Mihăiță, dna Dudău Eugenia, dl.Mocanu Grigore Gabriel, dna Dumitru
Mihaela.

Pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între
U.A.T. Oraș Făurei, Spitalul Orășenesc Făurei, prin Consiliul Local Făurei și
U.A.T. Oraș Ianca, prin Consiliul Local Ianca, în scopul realizării obiectivului
de  investirii  ,,Extindere  Spațiu  de  primiri  urgențe  cameră  de  gardă  la
compartimentul de boli cronice Ianca,,.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Nu mai sunt discuții. Se declară închisă ședința.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETAR GENERAL,
                
                VOINEA ION                                          ICHIM CORNEL         
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