
                      ROMÂNIA
              JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
                      FĂUREI
            

     PROCES VERBAL

  Încheiat astăzi 23.12.2020 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,  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.Tudor Eugen, dl.Voinea Ion.

La ședință lipsește motivat dl.Dogărescu Adrian.
La ședință participă dl. Bunea Marian – manager spital oraș Făurei și dl. Stamate

Ștefan.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14.12.2020. Se

aprobă în unanimitate de voturi.

Se supune atenției Consiliului local spre aprobare, introducerea pe ordinea de zi a
încă două proiecte de hotărâre.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Proiect  de  hotărâre  privind  neasumarea  responsabilității  organizării  și  derulării
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a
contractelor/acordurilor-  cadru  de  prestare  a  serviciilor  pentru  derularea  măsurilor
educative aferente programului pentru școli, în anii școlari 2021 – 2023.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a celor două proiecte de hotărâre. Se
aprobă cu 11 voturi ,,pentru,, 1 vot ,,abținere dl.Mocanu Gigore Gabriel.

Se prezintă ordinea de zi modificată.

Pct.1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  lucrărilor  și  activităților
propuse a se realiza în anul 2021 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 și cu părinții apți de
muncă ai copiilor dați în plasament conform Legii nr. 272/2004.
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Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din statul de
funcții al Spitalului Orășenesc Făurei.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  actualizării  Inventarului  bunurilor
aparținând domeniului privat al Orașului Făurei.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.5.  Proiect  de  hotărâre  privind  neasumarea  responsabilității  organizării  și
derulării  procedurilor  de  atribuire  a  contractelor/acordurilor-cadru  pentru  achiziția
produselor și a contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
măsurilor educative aferente programului pentru școli, în anii școlari 2021 – 2023.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.6. Alte probleme.

 Se supune la vot ordinea de zi cu cele două proiecte de hotărâre nou introduse.  Se
aprobă cu 11 voturi ,,pentru,, 1 vot ,,abținere dl.Mocanu Gigore Gabriel.

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre.

Pct.1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  lucrărilor  și  activităților
propuse a se realiza în anul 2021 cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 și cu părinții apți de
muncă ai copiilor dați în plasament conform Legii nr. 272/2004.

Comisia de învățământ 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 transformării unor posturi din statul de
funcții al Spitalului Orășenesc Făurei.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

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

Pct.3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  actualizării  Inventarului  bunurilor
aparținând domeniului privat al Orașului Făurei.
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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.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Bunea – s-a solicitat din partea Spitalului orășenesc Făurei rectificarea bugetului
cu  suma  de  20.500  mii  lei  reprezentând  stimulant  de  risc  pentru  personalul  medical
conform L.82/2020 și OUG 43/2020.

Dna Stăncescu – dl.Bunea propune un amendament spre aprobare Consiliului local.
Cei de spital au primit această informație târziu (că vor primi acești bani), se lucrase

deja la proiectul de rectificare al bugetului motiv pentru care l- a invitat pe dl.Bunea să
prezinte acest amendament Consiliului local.

Dl.Mocanu – îl întreabă pe dl.Bunea de ce nu a anunțat Consiliul local mai devreme
despre acest amendament și se vine cu el spre aprobare pe ultima sută de metri !

Dl.Bunea – despre acordarea acestor bani s-a primit infomația cu o zi în urmă iar
astăzi au finalizat acest amendament.

Dl.Mocanu – nu este pentru prima data când se procedează în acest fel!
Dna Stăncescu – dacă până la ședința de astăzi nu se primea informația că se vor

primi  acești  bani  pentru  care  spitalul  are  obligația  să  -i  achite  până  la  data  de  31
decembrie,  automat  Consiliul  local  se  mai  întrunea  într-o  ședință.  Ca să  fie  inițiat  un
proiect de hotărâre durează 3 zile și acei oameni care lucrează în linia înâi (în situația
actuală de COVID), riscau să rămână fără banii care li se cuvin pe drept.

Se supune la vot amendamentul adus de către dl. Bunea. Se aprobă în unanimiate de
voturi.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adus de către dl.Bunea. Se
aprobă în unanimitate de voturi.

Pct.5.  Proiect  de  hotărâre  privind  neasumarea  responsabilității  organizării  și
derulării  procedurilor  de  atribuire  a  contractelor/acordurilor-cadru  pentru  achiziția
produselor și a contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
măsurilor educative aferente programului pentru școli, în anii școlari 2021 – 2023.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Mocanu – despre ce este vorba în acest proiect de hotărâre?
Dl.secretar – acest proiect de hotărâre face referire la programele care se derulează în

școli ,,lapte – corn, și alte produse,,. Începând cu anul 2017 această procedură a îndeplinit-o
Consiliul Județean Brăila. Conform Hotărârii nr.640 din 2017 modificată în anul 2019 prin
Hotărârea  nr.52,  se  spune  că  ,,  dacă  Consiliile  locale  nu  au  aparat   suficient  ca  să  își
desfășoare aceste proceduri de achiziție și de contractare, pot emite o Hotărâre prin care să
nu își asume responsabilitatea, astfel încât Consiliul Județean va derula în continuare aceste
proceduri.
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Consiliul Județean au solicitat emiterea unei Hotărâri prin care să nu ne asumăm noi
această responsabilitate în perioada 2021- 2023.

Dl.Mocanu – s-a primit această adresă pe data de 20 decembrie, nu se știe exact de
către majoritatea consilierilor despre ce este vorba iar Consiliul local votează și ,,crede pe
cuvânt,,.

Dl.secretar – nu este ,,pe cuvânt,, ci ce spune legea !
Dna Stăncescu – și în această situație s-a primit emailul de la Consiliul Județean în

data de 21 decembrie.
Dl.secretar – această hotărâre trebuia analizată mai bine în ședințele de comisii.

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

Pct.6. Alte probleme.

Dl.Mocanu  –  solicită  colegilor  și  nu  crede  că  este  vorba  despre  un  proiect  de
hotărâre, să se intre în normalitate și să se pună pe ordinea de zi ( a mai solicitat acest
lucru) inclusiv procesul verbal al ședințelor de Consiliul local. Ar trebui să fie de acord
toată lumea deoarece este o procedură simplă. Pe ordinea de zi să fie introdus întotdeauna
spre aprobare și procesul verbal. Nu este normal să se voteze ceva ce nu se află pe ordinea
de zi.

Dl.secretar – la începutul ședinței se aprobă procesul verbal al ședinței anterioare nu
se trece pe ordinea de zi ci se lucrează conform Codului administrativ.

Dna Stăncescu – dl.Mocanu a pus o întrebare și a primit un răspuns autorizat din
partea secretarului general al instituției.

Dl.Badiu – la dânsul pe scară există un apartament în care locuiesc copii în izolare,
să se dea o mai mare atenție procedurilor de dezinfectare pe scara blocului.

Dl.Stamate – aduce la cunoștință Consiliului local situația familiei lui și a altora și
anume când unul din membrii familiei lucrează în străinătate.

Face referire la un proiect  cu finanțare europeană 2014 – 2020, propus doamnei
directoare Petrovici la Liceul Teoretic ,,George Vâlsan,, de a veni în sprijinul familiilor în
care un membru al familiei lucrează în străinătate.

A depus  împreună  cu  două  asociații  și  cu  sprijinul  altor  școli  din  localități  din
județ(Jirlău, Găiseanca și două licee din Ianca), legătură care s-a coagulat foarte bine cu
sprijinul doamnei director de liceu.

Proiectul a intrat în faza de evaluare în luna septembrie s-a primit o primă cerere de
clarificări privind acest proiect în luna octombrie după care ,,ceva s-a întâmplat,, nu a mai
primit niciun răspuns de la dna Petrovici.
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Dna Petrovici – în această ședință are calitatea de consilier local.

Dl.Stamate – mai mult dna director nu a mai răspuns la telefon să dea clarificări
privind acest proiect depus.

Dna Petrovici  –  a  semnat  acordul  pentru acest  proiect,  s-a  depus  ,în  continuare
așteaptă derularea lui.

Îi răspunde domnului Stamate că această problemă este personală și nu face obiectul
unei dezbateri în ședința de Consiliul local.

Dl.Stamate – în ultima vreme nu i s-a părut ceva normal ca mai multe persoane care
au solicitat lămuriri referitor la acest proiect să nu primească informații pe nicio cale de
comunicare. Un proiect atât de mare (POCU)  privind activități educaționale extrașcolare
este blocat!

Dna Stăncescu – apreciază efortul domnului Stamate dar nu putem acuza un om că
este  dezinteresat  vizavi  de  astfel  de  proiecte.  Trebuie  să  acordăm  atenția  și  încrederea
cuvenită cadrelor didactice. Fiind eligibilă școala pentru acest proiect trebuie să-l lăsăm să-și
urmeze cursul !

Urează în final Consiliului local sărbători fericite și ,,La multi ani!,,

Nu mai sunt discuții. Se declară închisă ședința.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                SECRETAR GENERAL,            
                
                VOINEA ION                                          ICHIM CORNEL         
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