
                      ROMÂNIA
              JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
                      FĂUREI

            
     PROCES VERBAL

  Încheiat  astăzi  20.07.2020 în  şedinţa  ordinară 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.Crăciun  Gheorghe,
dl.Dogărescu Adrian Cătălin,  dl.Gherguș Adrian Marian,   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.

Se  supune  la  vot  procesul  verbal  al  ședinței  ordinare  din  data  de
29.06.2020. Se aprobă cu 11 voturi ,,pentru,,dl.  Anghel Costel,  dna Băbeanu
Violeta, dl.Crăciun Gheorghe, dl.Dogărescu Adrian Cătălin,  dl.Lupaşcu George
Nicușor,  dra Năstase Gina Irina, dna Petrovici Gabriela Claudia,  dna Stăncescu
Virginia, dl.Stancu Săndel, dl.Șoarice Dănuț, dl.Voinea Ion și 2 voturi ,,contra,,
dl. Mocanu Grigore Gabriel, dl. Gherguș Adrian Marian( nu au fost prezenți la
ședința anterioară).

Se prezintă ordinea de zi.

Pct.1. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local
nr.  33/30.04.2020  privind  aprobarea  scoaterii  la  licitație  publică  în  vederea
concesionării a terenului în suprafață de 297 mp, aparținând domeniului privat al
orașului Făurei situat în intravilanul orașului Făurei, str.Rozelor, Nr. 1 Bis, Cv
14, P41/6, CF 71404, pentru construcție Anexe Gospodărești.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.2. Alte probleme.

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

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre.
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Pct.1. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local
nr.  33/30.04.2020  privind  aprobarea  scoaterii  la  licitație  publică  în  vederea
concesionării a terenului în suprafață de 297 mp, aparținând domeniului privat al
orașului Făurei situat în intravilanul orașului Făurei, str.Rozelor, Nr. 1 Bis, Cv
14, P41/6, CF 71404, pentru construcție Anexe Gospodărești.

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 viceprimar – s-a mai îngreunat procedura.

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

Pct.5. Alte probleme.

Dl.Gherguș  –  întreabă  când  se  vor  pune  băncuțe  la  terenul  sintetic
deoarece s-a promis în nenumărate rânduri.

O altă  problemă pe care  o  supune atenției  Consiliului  local  este  că  la
Stadion nu se descarcă tomberoanele de gunoi la timp.

Dna viceprimar – a luat act de propunerile domnului Gherguș.

Nu mai sunt discuții. Se declară închisă ședința.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR GENERAL,
                
             STANCU SĂNDEL                               ICHIM CORNEL         
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