
     ROMÂNIA
     JUDEȚUL BRĂILA
     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
     FĂUREI

     PROCES VERBAL

Încheiat  astăzi  27.04.2021 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 Giorgian
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 15.04. 2021.
Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se prezintă ordinea de zi.

Pct.1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren în
suprafață  de  300  mp  domnului  Alexandru  Ionuț  Adrian,  în  condițiile  Legii  nr.
15/2003 – republicată.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.2.  Proiect  de hotărâre privind aprobarea scoaterii  la licitație publică în
vederea  închirierii  a  unui  teren  arabil  în  suprafață  de  4000  mp  aparținând
domeniului  privat  al  orașului  Făurei  situat  în  intravilanul  orașului  Făurei,
str.Bărăganului, nr. 33 A, CF 71549.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Programului  manifestărilor
cultural – artistice din orașul Făurei în anul 2021 și decontării cheltuielilor cu ocazia
sărbătorilor pascale.

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 atribuirea în folosință gratuită a unui teren în
suprafață  de  300  mp  domnului  Alexandru  Ionuț  Adrian,  în  condițiile  Legii  nr.
15/2003 – republicată.
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Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

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

Pct.2.  Proiect  de hotărâre privind aprobarea scoaterii  la licitație publică în
vederea  închirierii  a  unui  teren  arabil  în  suprafață  de  4000  mp  aparținând
domeniului  privat  al  orașului  Făurei  situat  în  intravilanul  orașului  Făurei,
str.Bărăganului, nr. 33 A, CF 71549.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. secretar general  supune atenției Consiliului local alegerea a doi membri
din Consiliul local care să facă parte din comisia de licitație publică și alegerea a doi
membri supleanți care să facă parte din aceiași comisie.

Dna Petrovici îi propune pe dl.Lupașcu Giorgian și pe dl.Voinea Ion.

Dl.Dogărescu îi propune tot pe dl.Lupașcu Giorgian și pe dl.Voinea Ion.

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

Pentru cei doi membri supleanți  care să facă parte din comisia de licitație
publică s-a propus de către dna Petrovici dl.Stancu Săndel și dl. Tudor Eugen. Se
supun la vot propunerile. Se aprobă în unanimitate de voturi.

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

Pct.3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Programului  manifestărilor
cultural – artistice din orașul Făurei în anul 2021 și decontării cheltuielilor cu ocazia
sărbătorilor pascale.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de învățământ avizează favorabil proiectul de hotărâre.

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,            
                
                BABEANU VIOLETA                                ICHIM CORNEL        
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