
     ROMÂNIA
     JUDEȚUL BRĂILA
     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
     FĂUREI

     PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 25.02.2021 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.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27 ianuarie 
2021. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se supune atenției Consiliului local introducerea pe ordinea de zi a încă 8 
(opt) proiecte de hotărâre.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.7 din 10 februarie 2020 a  
Consiliului Local al Orașului Făurei privind aprobarea Stadiului de Fezabilitate 
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din 
județul Brăila în perioada 2014 – 2020 și a Indicatorilor tehnico – economici ai 
Proiectului pentru UAT Orașul Făurei.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  nr.8  din  10  februarie  a
Consiliului Local al Orașului Făurei privind aprobarea Listei de Investiții Prioritare
pe Sistemele de Alimentare cu Apă și a Listei de Investiții Prioritare pe Sistemele de
Apă Uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  nr.10  din  10  februarie  a
Consiliului Local al Orașului Făurei privind aprobarea Planului Anual de Evoluție a
Prețurilor/Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din
Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020.
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Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  nr.11  din  10  februarie  a
Consiliului  Local al Orașului Făurei privind aprobarea contribuției la cofinanțarea
datorată  de către  Unitatea  Administrativ  Teritorială  Orașul  Făurei,  în  calitate  de
Beneficiar direct al investițiilor în Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020, conform Studiului
de Fezabillitate cu anexele aferente.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Proiect  de  hotărâre  pentru  Aprobarea  Actului  Adițional  nr.  24  –  privind
modificarea și completarea unor prevederi ale Dispozițiilor Generale, Dispozițiilor
Speciale – Partea Comună, Dispozițiilor Speciale – Partea de Apă și Dispozițiilor
Speciale Partea de Canalizare – ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice  de  Alimentare  cu  Apă  și  de  Canalizare  nr.670  din  10.09.2009,  cu
modificările și completările ulterioare – în baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor
pentru perioada 2021 – 2025.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

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

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Proiect  de hotărâre privind revocarea Hotărârii  Consiliului  Local nr.  36/27
iunie 2019 de atribuire în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 300 mp
doamnei Gherguș Nicoleta în condițiile Legii nr.15/2003 – republicată.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  HCL  nr.8  din  27  ianuarie  2021
privind aprobarea contribuției cu titlu de cotizație a Consiliului Local Făurei, pentru
dezvoltarea activității sportive a CS Făurei pentru anul 2021.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a celor 8 (opt) proiecte de
hotărâre. Se aprobă în unanimitate de voturi.

                    Se prezintă ordinea de zi modificată.
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Pct.1.  Raport  privind  activitatea  asistenților  personali  ai  persoanelor  cu
handicap grav – anul 2020.

Pct.2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile  sociale  administrate  și  finanțate  din  bugetul  Consiliului  Local  Făurei
pentru anul 2021.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.7 din 10 februarie 
2020 a  Consiliului Local al Orașului Făurei privind aprobarea Stadiului de 
Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă 
Uzată din județul Brăila în perioada 2014 – 2020 și a Indicatorilor tehnico – 
economici ai Proiectului pentru UAT Orașul Făurei.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.8 din 10 februarie a
Consiliului Local al Orașului Făurei privind aprobarea Listei de Investiții Prioritare
pe Sistemele de Alimentare cu Apă și a Listei de Investiții Prioritare pe Sistemele de
Apă Uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.10 din 10 februarie
a Consiliului Local al Orașului Făurei privind aprobarea Planului Anual de Evoluție
a Prețurilor/Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din
Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.11 din 10 februarie
a   Consiliului   Local  al  Orașului  Făurei  privind  aprobarea  contribuției  la
cofinanțarea datorată de către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Făurei, în
calitate de Beneficiar direct al investițiilor în Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii  de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020,
conform Studiului de Fezabillitate cu anexele aferente.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.
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Pct.7. Proiect de hotărâre pentru Aprobarea Actului Adițional nr. 24 – privind
modificarea și completarea unor prevederi ale Dispozițiilor Generale, Dispozițiilor
Speciale – Partea Comună, Dispozițiilor Speciale – Partea de Apă și Dispozițiilor
Speciale Partea de Canalizare – ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice  de  Alimentare  cu  Apă  și  de  Canalizare  nr.670  din  10.09.2009,  cu
modificările și completările ulterioare – în baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor
pentru perioada 2021 – 2025.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor
aparținând domeniului privat al Orașului Făurei.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.9. Proiect  de hotărâre privind revocarea Hotărârii  Consiliului  Local nr.
36/27 iunie 2019 de atribuire în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 300
mp doamnei Gherguș Nicoleta în condițiile Legii nr.15/2003 – republicată.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.8 din 27 ianuarie 2021
privind aprobarea contribuției cu titlu de cotizație a Consiliului Local Făurei, pentru
dezvoltarea activității sportive a CS Făurei pentru anul 2021.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.11. Alte probleme.

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

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre.

Pct.1.  Raport  privind  activitatea  asistenților  personali  ai  persoanelor  cu
handicap grav – anul 2020.

Consiliul local își însușește acest raport.

Pct.2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile  sociale  administrate  și  finanțate  din  bugetul  Consiliului  Local  Făurei
pentru anul 2021.

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.

Pct.3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.7 din 10 februarie 
2020 a  Consiliului Local al Orașului Făurei privind aprobarea Stadiului de 
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Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă 
Uzată din județul Brăila în perioada 2014 – 2020 și a Indicatorilor tehnico – 
economici ai Proiectului pentru UAT Orașul Făurei.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.primar – s-au introdus aceste proiecte de hotărâre toate provenind de la
ADI Dunărea, întocmite și redactate de către ei, orașul nostru nu este vizat cu prea
multe modificări  sau lucrări  de investiții  dar  așa  cum prevede statutul  asociației
indiferent ce se hotărăște trebuie aprobată  hotărârea de către fiecare UAT.

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

Pct.4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.8 din 10 februarie a
Consiliului Local al Orașului Făurei privind aprobarea Listei de Investiții Prioritare
pe Sistemele de Alimentare cu Apă și a Listei de Investiții Prioritare pe Sistemele de
Apă Uzată, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii
de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020.

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.5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.10 din 10 februarie
a Consiliului Local al Orașului Făurei privind aprobarea Planului Anual de Evoluție
a Prețurilor/Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din
Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de
Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020.

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.6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.11 din 10 februarie
a   Consiliului   Local  al  Orașului  Făurei  privind  aprobarea  contribuției  la
cofinanțarea datorată de către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Făurei, în
calitate de Beneficiar direct al investițiilor în Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii  de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020,
conform Studiului de Fezabillitate cu anexele aferente.

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.
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Pct.7. Proiect de hotărâre pentru Aprobarea Actului Adițional nr. 24 – privind
modificarea și completarea unor prevederi ale Dispozițiilor Generale, Dispozițiilor
Speciale – Partea Comună, Dispozițiilor Speciale – Partea de Apă și Dispozițiilor
Speciale Partea de Canalizare – ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice  de  Alimentare  cu  Apă  și  de  Canalizare  nr.670  din  10.09.2009,  cu
modificările și completările ulterioare – în baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor
pentru perioada 2021 – 2025.

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

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

                    Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.primar  –  cu  siguranță  vor  mai  exista  astfel  de  hotărâri  în  funcție  de
solicitările  cetățenilor  privind  concesionari,  închirieri,  vânzări,   etc..  terenuri
deținute de la UAT, după efectuarea măsurătorilor și întocmirea cărților funciare, se
va introduce sau se va corecta anumite suprafețe, care au fost date în folosință.

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

Pct.9. Proiect  de hotărâre privind revocarea Hotărârii  Consiliului  Local nr.
36/27 iunie 2019 de atribuire în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 300
mp doamnei Gherguș Nicoleta în condițiile Legii nr.15/2003 – republicată.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

                    Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Dna Stăncescu – menționează că, conform L.15/2003, dacă cetățenii nu obțin
avize, autorizații, proiect, etc...în termen de un an de la primirea terenului se poate
revoca hotărârea. Procedura este foarte clară pe L.15.

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

Pct.10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.8 din 27 ianuarie 2021
privind aprobarea contribuției cu titlu de cotizație a Consiliului Local Făurei, pentru
dezvoltarea activității sportive a CS Făurei pentru anul 2021.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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Dl.primar  –  încă  nu  este  bugetul  aprobat,  când  se  va  emite  altă  lege  a
bugetului de stat, unde nu se știe ce prevederi vor fi, pentru moment s-a prelevat de
acest lucru și a dublat această cotizație urmând ca până la aprobarea bugetului să se
vireze  în  continuare  1/12  din  suma  prevăzută.  Trebuie  îndeplinite  condițiile  de
deschidere  oficială  a  primului  meci.  Sunt  necesare  sume  pentru  asigurarea
condițiilor de începerea  sezonului competițional.

Dna  Stăncescu  –  trebuie  găsiți  și  atrași  și  sponsori  pentru  clubul  sportiv
deoarece bugetul nostru nu ne permite acordarea  unor sume mai mari.

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

Pct.11. Alte probleme.

Nu sunt discuții. Se închide lucrările ședinței.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        SECRETAR GENERAL,            
                
                BADIU MIHĂIȚĂ                                ICHIM CORNEL         
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