
     ROMÂNIA
     JUDEȚUL BRĂILA
     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
     FĂUREI

     PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 15.04.2021 în şedinţa ordinară,  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.

La ședință participă dna Tișcă Meluța contabil șef- primăria Făurei.
Dl.Bunea Marian – managerul Spitalului Orășenesc Făurei.
Dl.Răican Sorin – șef serv.salubrizare Făurei.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29 martie
2021. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se supune atenției Consiliului local alegerea unui nou președinte de ședință.

Dna  Stăncescu  Virginia,  dna  Petrovici  Gabriela,  dl.Badiu  Mihăiță,
dl.Dogărescu Adrian, dna Călugărițoiu Ionela, o propun pe dna Băbeanu Violeta.

Se supun la vot propunerile. Se aprobă în unanimitate de voturi. Dna Băbeanu
Violeta a fost aleasă președinte de ședință.

Se prezintă ordinea de zi.

Pct.1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Documentației  tehnico  –
economice – faza SF și a indicatorilor  tehnico – economici pentru obiectivul de
investiții ,,Sistematizare verticală incinte Blocuri de locuințe și Parcări – Etapa a II -
a, oraș Făurei, județul Brăila,,.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Documentației  tehnico  –
economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici, pentru obiectivul de
investiții ,,Modernizare strada Bărăganului, oraș Făurei, județul Brăila,,.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.
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Pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici
revizuiți pentru proiectul ,, Sistem de supraveghere video în orașul Făurei, județul
Brăila,,.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  local  și  bugetul
activităților și instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2021 și a estimărilor
pentru 2022 – 2024.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.5. Alte probleme.

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  Documentației  tehnico  –
economice – faza SF și a indicatorilor  tehnico – economici pentru obiectivul de
investiții ,,Sistematizare verticală incinte Blocuri de locuințe și Parcări – Etapa a II -
a, oraș Făurei, județul Brăila,,.

Comisia economică 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  Documentației  tehnico  –
economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici, pentru obiectivul de
investiții ,,Modernizare strada Bărăganului, oraș Făurei, județul Brăila,,.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Mocanu – întreabă dacă strada Bărăganului este aceiași cu DJ 203!

Dl.primar – așa cum prevede și în ordonanța privind regimul drumurilor, toate
drumurile  județene  care  tranziteză  în  localitățile  urbane  sunt  în  administrarea
consiliilor locale pe raza cărora tranzitează.

Dna  Stăncescu  –  așa  prevede  legea,  studiul  de  fezabilitate,  la  pagina  11
prevede  clar  că  strada  constituie  obiectul  prezentei  documentații  care  se  află  în
administrarea UAT Făurei, conform legii 213/98, Hotărâre Guvernului 540, HCL
24, deci este inclusiv în inventarul domeniului public al orașului Făurei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate de voturi.
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Pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici
revizuiți pentru proiectul ,, Sistem de supraveghere video în orașul Făurei, județul
Brăila,,.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.primar – a făcut o solicitare pentru avans, suntem în curs de contractare dar
după aprobarea bugetului.

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

Pct.4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  local  și  bugetul
activităților și instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2021 și a estimărilor
pentru 2022 – 2024.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de învățământ avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia juridica avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.primar  –  bugetul  se  bazează  pe  partea  de  funcționare,  sunt  trei  mari
proiecte pe care le avem, se va achiziționa un tocător și o mașină de măturat stradal.

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

Pct.5. Alte probleme

Dna Dudău – solicită ca proiectele de hotărâre din convocator împreuna cu
documentația să se transmită în format PDF, astfel s-ar economisi hârtia.

Dl.primar – cei care doresc să primească într-un astfel de format dosarul de
ședință să solicite acest lucru și îl vor primi pe mail

Nu mai sunt discuții. Se închide lucrările ședinței.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        SECRETAR GENERAL,            
                
                BABEANU VIOLETA                                ICHIM CORNEL         
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