
                      ROMÂNIA
              JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
                      FĂUREI

            

     PROCES VERBAL

  Încheiat astăzi 21.02.2020 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
oraşului  Făurei   la care au fost  convocaţi   în scris cei  13 consilieri.  Au fost
prezenţi: dl. Anghel Costel, dna Băbeanu Violeta, dl.Dogărescu Adrian Cătălin,
dl.Lupaşcu  George  Nicușor,  dl.  Mocanu  Grigore  Gabriel,  dra  Năstase  Gina
Irina, dna Petrovici Gabriela Claudia,  dna Stăncescu Virginia, dl.Stancu Săndel,
dl.Șoarice Dănuț, dl.Voinea Ion.

La ședință lipsește motivat dl.Gherguș Adrian și dl.Crăciun Gheorghe.

Participă dna Tișcă Meluța contabil șef primărie.

Se supune la  vot  procesul  verbal  al  ședinței  extraordinare  din data  de
10.02.2020. 

Se  aprobă  în  unanimitate  de  voturi,  dl  Dogărescu  Adrian  votează  ,,
contra,, nefiind prezent la ședință.

  Se prezintă ordinea de zi.

Pct.1  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  local  și  bugetul
activităților  și  instituțiilor  finanțate  din  venituri  proprii  pe  anul  2020  și  a
estimărilor pentru anii 2021-2023.

Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului 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  bugetului  local  și  bugetul
activităților  și  instituțiilor  finanțate  din  venituri  proprii  pe  anul  2020  și  a
estimărilor pentru anii 2021-2023.

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.
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Dl.Stancu – la cap.74.02.05.01 ,,lucrări salubritate,, - ce reprezintă suma
de 115.000 mii lei? Mai precis despre ce este vorba?

Dna  Tișcă  –  această  sumă  reprezintă  contravaloarea  serviciilor  de
salubrizare, plata serviciilor celor doi angajați de acolo.

Dl.Stancu – la ,,obiective de investiții  noi ,,  la  pct.,,c,,  este ,,platformă
închisă pentru colectarea selectivă a deșeurilor,,. Unde va fi amplasată această
platformă?

Dl.primar – trebuia prinsă o sumă, ne vom asocia cu Consiliul Județean în
acest sens iar platformele vor fi amplasate în aceleași puncte de unde se face în
prezent  colectarea.  Sunt  vizate  punctele  de  pe  str.Depozitelor,  incintă  piată,
str.Pieții.  Se  va  veni  cu  mai  multe  module  astfel  vor  fi  înlocuite  plasele,
țarcurile, etc.. Noile norme de ,,colectare selectivă,, ne impun să avem alt sistem
de colectare al deșeurilor.

Dl.Stancu  –  tot  la  pct.,,c,,  la  ,,obiective  de  investiții  noi,,  este  o
documentație tehnico-economică,, de reabilitare cantină liceu. În urma acestei
reabilitări care va fi destinația acestei cantine?

Dl.primar – suma prinsă acolo reprezintă obligația care revine primăriei
mai exact proiectul. Destinația va fi și de cantină școlară dacă va fi cazul și de
sală pentru evenimente organizate de către liceu.  În măsura în care liceul se
poate autofinanța pot organiza și evenimente externe.

În  ședința  următoare  se  va  prezenta  Consiliului  local  acordul  de
parteneriat cu partea elvețiană care a trimis  un grafic  și au adunat jumătate din
suma necesară pentru această lucrare.

Dna Petrovici – la nivelul țării și chiar al județului nostru există trei școli
care beneficiază de ,,o masă caldă,,, având această cantină poate se aplică și la
liceul nostru acest program.

Dna  Stăncescu  –  informează  Consiliul  local  că  înainte  de  inițierea
proiectului de hotărâre privind bugetul pe anul 2020, a avut mai multe discuții
cu dl.primar cu privire la investițiile cu care să se vină în acest proiect de buget
dar din păcate  la  unele dintre ele  nu au venit  în  timp util  solicitările pentru
ofertă. Din acest motiv anumite obiective au fost omise în momentul redactării
proiectului de hotărâre pentru buget. Este vorba de trei documentații și anume:

- modernizare str.Bărăganului (asfaltare) strada Gării până la DN2B plus
trotuare cu podețe, șanț pe partea cu școala generală. S-a primit oferta
de 10.000 mii lei pentru documentație.

- extindere iluminat public , s-a propus achiziționarea a trei indicatoare
luminoase  pentru  intrarile  în  oraș  și  în  același  timp  prelungirea
iluminatului public de la str.Primăverii până la DN2B. Pentru această
investiție este nevoie de documentație.

- Desființare grup sanitar, s-a făcut trecerea din public în privat pentru
grupul sanitar de la piață ce urmează să fie demolat, în acest sens este
nevoie de documentație pentru demolare.

2



La aceste ultime doua documentații nu s-a primit solicitare de ofertă
dar  din  celelalte  documentații  s-a  considerat  că  ar  fi  necesar  pentru
extindere 5.000 mii lei și pentru desființare grup sanitar 4.000 mii lei.

Drept  urmare  îl  roagă  pe  domnul  primar  în  calitate  de  inițiator  al
proiectului  de  hotărâre  pentru  bugetul  anului  2020  să  fie  de  acord  cu
introducerea  sumelor  pentru  aceste  trei  documentații  în
secțiunea ,,dezvoltare,, la pct,,c,, alte cheltuieli de investiții și de-asemeni
să spună și sursa de finanțare pentru aceste documentații.

Dl.primar – la primul punct s-a venit cu această propunere încă de anul
trecut dar din cauza întârzierilor nu s-a putut realiza. Prima dată au fost în
plan trotuarele și podețele dar trebuie făcută și str.Bărăganului unde s-a
rupt din șosea.

 Referitor  la  desființarea  grupului  sanitar  din  piață  nu  v-a  implica
costuri suplimentare deoarece în documentația de sistematizare din curtea
blocului cu piața, este prinsă această cheltuială cu demolarea, dar fiind
obiectiv distinct în inventar, nu s-a putut folosi autorizația emisă la toată
sistematizarea.

A luat act de aceste propuneri și mai propune ca diferență la cei 19.000
mii lei reprezentând strict cele trei obiective, să se suplimenteze până la
suma de 40.000 mii lei pentru a putea întocmi o documentație tehnico-
economică pentru sistematizarea și a celorlalte incinte de blocuri, ținând
cont că estimarea și aproximarea s-a făcut în funcție de cât a costat prima
etapă și pentru alte obiective de proiectare care se vor aduce în discuție
spre aprobare Consiliului local în momentul când documentația va fi gata.

Din excedentul anului trecut pentru aceste obiective propune nu suma
fixă de 19.000 mii lei ci suma de 40.000 mii lei astfel să se acopere și
celelalte documentații care sunt în curs de realizare.

Suplimentarea  se  face  la  secțiunea  ,,dezvoltare,,  pentru  cele  cinci
obiective cu 40.000 mii lei.

Se supun la vot amendamentele aduse de către dna Stăncescu. Se aprobă
în unanimitate de voturi.

Se supun la vot amendamentele aduse de către dl.primar. Se aprobă în
unanimitate de voturi.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aduse atât de
către dna Stăncescu cât și de către dl.primar. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Nu mai sunt discuții. Se declară închisă ședința.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETAR GENERAL,            
                
    BÂBEANU VIOLETA                     ICHIM CORNEL         
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