
     ROMÂNIA
     JUDEȚUL BRĂILA
     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
     FĂUREI

     PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 15.01.2021 în şedinţa extraordinară, convocată ,,de îndată,, 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,  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.Voinea Ion.

La ședință lipsesc motivat dl.Dogărescu Adrian și dl. Tudor Eugen.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 23.12.2020.
Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se supune la vot alegerea noului președinte de ședință a Consiliului local.

Dl.Lupașcu Georgian,  dna Stăncescu Virginia,  dna Băbeanu Violeta,
dna  Dumitru  Mihaela,  dl.Stancu  Săndel,   propun ca  și  președinte  de  ședință  pe
dl.Badiu Mihăiță. 

Se supun la vot propunerile .Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dl.Badiu Mihăiță a fost ales președinte de ședință.

Se prezintă ordinea de zi.

Pct.1.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  schimbării  temporare  a
destinației  ,,Sălii  de  sport  și  festivități,,  aparținând  Liceului  Teoretic  ,,George
Vâlsan,, în ,,Centrul zonal pentru vaccinare Covid 19,, pe perioada de vaccinare.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

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

Se trece la dezbaterea proiectului de hotărâre.

Pct.1.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  schimbării  temporare  a
destinației  ,,Sălii  de  sport  și  festivități,,  aparținând  Liceului  Teoretic  ,,George
Vâlsan,, în ,,Centrul zonal pentru vaccinare Covid 19,, pe perioada de vaccinare.
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Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre. 

Dl.primar – s-a comunicat locația către Ministerul Educației, sala de sport este
amenajată  în  acest  moment  corespunzător.  Nu s-a  emis încă o ordonanță pentru
efectuarea cheltuielilor. Până acum s-au cheltuit aproximativ 50 – 60 mil lei. Cine
va face vaccinul, personalul medical, cine-i va plăti și cât nu se știe încă ....

Vor fi cheltuieli mari, cei care vor fi arondați centrului nostru de vaccinare
trebuie  să  se  deplaseze  la  centru  cu  mijloace  de  transport  proprii.  Pentru  o
persoană( în baza unei programări prealabile) timpul acordat pentru vaccinare este
de jumătate de oră.

Dl.Stancu  –  dacă  se  vehiculează  cheltuieli  de  2,5  miliarde/lună  pentru
vaccinare, de unde vor veni acești bani ?

Dl.primar  –  în  acest  moment  nu  există  încă  un  cadru  legal  legislativ,  de
exemplu nu există nicio relație încă cu medicul de familie, nu există buget ...etc.

Sunt trei centre în județ(cele trei orașe) și 7 în municipiu.

Dna Stăncescu – astăzi s-a dat un ordin de la Comandament care a fost trimis
către Brăila iar de acolo va fi împărțit la centre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

Se aprobă în unanimitate de voturi.

Nu mai sunt discuții. Se închide lucrările ședinței.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        SECRETAR GENERAL,            
                
                BADIU MIHĂIȚĂ                                ICHIM CORNEL         
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