
                      ROMÂNIA
              JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
                      FĂUREI

            

     PROCES VERBAL

  Încheiat  astăzi  26.03.2020 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.Gherguş 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
27.02.2020. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se fac propuneri pentru desemnarea președintelui de ședință. Dra Năstase
Gina  Irina,  dna  Băbeanu  Violeta,  dl.  Lupașcu  George  Nicușor,  dl.  Crăciun
Gheorghe, dna Petrovici Gabriela Claudia o propun pe dna Stăncescu Virginia.

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

Se prezintă ordinea de zi.

Pct.1. Raport privind activitatea Centrului de zi pentru anul 2019.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului privind asigurarea
resurselor financiare, umane și materiale pentru gestionarea situațiilor de urgență
pe anul 2020.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  analiză  și
acoperire a riscurilor pentru anul 2020.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  anual  de  acțiune
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local
Făurei pentru anul 2020.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.
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Pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din
statul de funcții al Spitalului Orășenesc Făurei.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului
burselor care se acordă din bugetul local elevilor din învățământul preuniversitar
în semestrul II al anului școlar 2019/2020.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – cadru pentru
închirierea sau concesionarea unor terenuri din domeniul public sau privat al
orașului Făurei administrat de consiliul local.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.8. Alte probleme.

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

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre.

Pct.1. Raport privind activitatea Centrului de zi pentru anul 2019.
Consiliul  local  își  însușește  raportul  privind activitatea  Centrului  de  zi

pentru anul 2019.
Consiliul  local  își  însușește  raportul  privind activitatea  Centrului  de  zi

pentru anul 2019.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului privind asigurarea
resurselor financiare, umane și materiale pentru gestionarea situațiilor de urgență
pe anul 2020.

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.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate de voturi.
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Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului privind asigurarea
resurselor financiare, umane și materiale pentru gestionarea situațiilor de urgență
pe anul 2020.

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.

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

Pct.3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  analiză  și
acoperire a riscurilor pentru anul 2020.

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.

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

Pct.4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  anual  de  acțiune
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local
Făurei pentru anul 2020.

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.

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

Pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din
statul de funcții al Spitalului Orășenesc Făurei.

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.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate de voturi.
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Pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului
burselor care se acordă din bugetul local elevilor din învățământul preuniversitar
în semestrul II al anului școlar 2019/2020.

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.

Dl.Mocanu – Cum sunt bursele comparativ cu anii anteriori?
Dna Stăncescu – la fel ca la nivelul anului trecut.

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

Pct.7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației – cadru pentru
închirierea sau concesionarea unor terenuri din domeniul public sau privat al
orașului Făurei administrat de consiliul local.

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 Stăncescu – s-a făcut acest lucru astfel să se vină ca o completare în
conformitate cu Codul Administrativ. Deocamdată se completează ca să fie la
nivelul modificărilor aduse de cod.

Dl. secretar – se va veni în fața Consiliului local la fiecare licitație.

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

Pct.8. Alte probleme.

Dl.Mocanu  –  întreabă  dacă  sunt  probleme  în  oraș  privind  răspândirea
virusului ? Se poate acorda ajutor în vreun fel sau altul ?

Dna Stăncescu – deocamdată nu există cadrul legal pentru astfel de situații
de  urgență.  S-au  aprobat  în  Consiliul  local  20.000  mii  lei  pentru  tot  anul,
trimestrial  5.000 mii  lei,  dar  această  sumă este  clar  prevăzută în  hotărâri  pe
anumite criterii și condiții.
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Pentru situații de urgență nu se știe încă dacă se va da ceva de la Guvern
printr-o rectificare bugetară.

Sunt multe persoane care au venit din străinătate în oraș iar în momentul
în care se va da o ordonanță cu modificări clare Consiliul local va fi înștiințat.
Până atunci la nivelul primăriei așa cum specifică și ordonanța militară s-a făcut
un tabel cu circa 50 de persoane care au peste 65 de ani să fie ajutați de personal
dar pe banii lor( cumpărături, plăți etc..)

Oricine  este  liber  să  ajute  în  astfel  de  cazuri.  Prețurile  au  crescut  la
aproape toate produsele, pensiile și salariile însă au rămas la fel. Singurul lucru
care s-a făcut este amânarea cu 9 luni a împrumuturilor. Agenții economici au
posibilitatea  să-și  ia  credite  pentru  afaceri.  În  momentul  în  care  această
problemă se va agrava vor exista rectificări la buget. Și documentele care sunt
expirate își vor prelungi termenul de valabilitate!

Nu mai sunt discuții. Se declară închisă ședința.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR GENERAL,
                
             STĂNCESCU VIRGINIA                   ICHIM CORNEL         
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