
                      ROMÂNIA
              JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
                      FĂUREI
            

     PROCES VERBAL

,

  Încheiat  astăzi  26.11.2020 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,
dl.Dogărescu Adrian  Cătălin.  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.

Se supune la  vot  procesul  verbal  al  ședinței  extraordinare  din data  de
10.11.2020. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se supune atenției Consiliului local introducerea pe ordinea de zi a unui
nou proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului activităților programate a
se  efectua  în  perioada  sărbătorilor  de  iarnă  și  structura  cheltuielilor  pe  anul
2020.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

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

Se prezintă ordinea de zi cu noul proiect de hotărâre introdus.

Pct.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind anularea
accesoriilor  aferente  obligațiilor  bugetare  principale  restante  la  data  de
31.03.2020  inclusiv,  datorate  bugetului  local  al  orașului  Făurei  de  către
contribuabili.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2021.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.
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Pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului de rețea școlară
pentru anul școlar 2021 – 2022.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului
burselor care se acordă din bugetul local elevilor din învățământul preuniversitar
în semestrul I al anului școlar 2020 - 2021

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale cu privire la
Dezvoltarea  și  Funcționarea  pe  Termen Mediu  și  Lung  a  Serviciului  Public
Local de Salubrizare din orașul Făurei, județul Brăila.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului
local în consiliul de administrație al Spitalului Orășenesc Făurei.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  privind
organizarea și desfășurarea activităților comerciale în orașul Făurei. 

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționar a activității de piață în orașul Făurei.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.9.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Calendarului  activităților
programate a se efectua în perioada sărbătorilor de iarnă și structura cheltuielilor
pe anul 2020.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.10. 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 Procedurii privind anularea
accesoriilor  aferente  obligațiilor  bugetare  principale  restante  la  data  de
31.03.2020  inclusiv,  datorate  bugetului  local  al  orașului  Făurei  de  către
contribuabili.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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Dl.Mocanu – înțelege că s-a luat în calcul doar legea și atât, este vorba
doar de accesorii ! Pe ce perioadă s-a strâns această sumă?

Dna Stăncescu – la obligațiile bugetare principale s-au acumulat dobânzi,
penalități…. codul fiscal permite această măsură.  Informează Consiliul local să
aducă la cunoștință cetățenilor din oraș această măsură din codul fiscal.

Dl.Mocanu – de când s-a strâns această sumă? Se putea defalca să se vadă
dacă exista reavoință sau dacă trebuiesc întradevăr ajutate aceste personae fizice
sau juridice.Referitor la această măsură afirmă că oamenii nu ar trebui să fie
învățați că dacă nu plătesc beneficiază de reduceri!

Dl.Stancu – vorbim de Ordonanța de Urgență actuală, fiecare își asumă.
Dl.Mocanu – de ce s-a ajuns la această sumă, probabil persoanele fizice

sau juridice o duc greu și ar trebui să venim în întâminarea lor cu reducerea
taxelor și impozitelor.

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

Pct.2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2021

.

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  –  ar  trebui  spijinițe  atât  persoanele  fizice  cât  și  juridice
deoarece Codul fiscal ne permite să scădem taxele și impozitele. La nivel de
grup Pro România s-a venit cu propunerea unei reduceri de 20%. Se trece printr-
o perioadă grea  în  care au  de  suferit  atât  persoanele  fizice  cât  și  societățile
comerciale,  anul  viitor  se  anunță  greu  iar  acest  procent  de  reducere  este
sustenabil pentru UAT -ul nostru.

Dl.Dogărescu – cum s-a ajuns la acest procent?
Dl.Mocanu – a fost bine calculat, alte instituții au redus cu mai mult de

20%!
Dna  Stăncescu  –  întreabă  dacă  s-a  luat  în  calcul  limitele  minime  ale

codului fiscal?
Dl.Mocanu – din fiecare indice se scade 20% !

Se  supune  la  vot  propunerea  dl.Mocanu.  Se  respinge  cu  8
voturi  ,,contra,,dna  Băbeanu  Violeta,  dna  Călugărițoiu  Ionela,  dl.Dogărescu
Adrian Cătălin, dl. Lupașcu Giorgian Nicușor, dna Petrovici Gabriela Claudia,
dna Stăncescu  Virginia,  dl.Tudor  Eugen,  dl.Voinea  Ion și  5  voturi  ,,pentru,,
dl.Badiu Mihăiță, dna Dudău Eugenia, dl.Mocanu Grigore Gabriel, dna Dumitru
Mihaela, dl.Stancu Săndel.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma inițială. Se aprobă cu 8
voturi  ,,pentru,, dna  Băbeanu  Violeta,  dna  Călugărițoiu  Ionela,  dl.Dogărescu
Adrian Cătălin, dl. Lupașcu Giorgian Nicușor, dna Petrovici Gabriela Claudia,
dna  Stăncescu  Virginia,  dl.Tudor  Eugen,  dl.Voinea  Ion  și  5  voturi  ,,contra,,
dl.Badiu Mihăiță, dna Dudău Eugenia, dl.Mocanu Grigore Gabriel, dna Dumitru
Mihaela, dl.Stancu Săndel.

 Pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului de rețea școlară
pentru anul școlar 2021 – 2022.

Comisia de învăţământ 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 cuantumului și a numărului
burselor care se acordă din bugetul local elevilor din învățământul preuniversitar
în semestrul I al anului școlar 2020 – 2021.

Comisia de învăţământ avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia economică 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 Strategiei Locale cu privire la
Dezvoltarea  și  Funcționarea  pe  Termen Mediu  și  Lung  a  Serviciului  Public
Local de Salubrizare din orașul Făurei, județul Brăila.

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.6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului
local în consiliul de administrație al Spitalului Orășenesc Făurei.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Dna Stăncescu propune pe dna Petrovici Gabriela și pe dl. Voinea Ion.
Dna Dumitru propune pe dl.Badiu Mihăiță și pe dl. Mocanu Gabriel.

Se  supune  la  vot  propunerea  doamnei  Stăncescu.  Se  aprobă  cu  9
voturi ,,pentru,, Băbeanu Violeta, dna Călugărițoiu Ionela, dl.Dogărescu Adrian
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Cătălin,  dl.  Lupașcu Georgian Nicușor,  dna Petrovici  Gabriela Claudia,   dna
Stăncescu Virginia, dl.Tudor Eugen, dl.Voinea Ion, dl. Badiu Mihăiță și 2 voturi
,,contra,,  dna  Dudău  Eugenia,  dna  Dumitru  Mihaela,  2  voturi  ,,abțineri,,
dl.Mocanu Gabriel, dl. Stancu Săndel.

Se  supune  la  vot  propunerea  dnei  Dumitru.  Se  respinge  cu  9
voturi ,,contra,, Băbeanu Violeta, dna Călugărițoiu Ionela, dl.Dogărescu Adrian
Cătălin,  dl.  Lupașcu Georgian Nicușor,  dna Petrovici  Gabriela Claudia,   dna
Stăncescu  Virginia,  dl.Tudor  Eugen,  dl.Voinea  Ion,  dl.  Stancu  Săndel  și  4
voturi  ,,pentru,,  dl.Badiu  Mihăiță,  dna  Dudău  Eugenia,  dl.Mocanu  Grigore
Gabriel, dna Dumitru Mihaela.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 9 voturi ,,pentru,, dna
Băbeanu  Violeta,  dna  Călugărițoiu  Ionela,  dl.Dogărescu  Adrian  Cătălin,  dl.
Lupașcu  Georgian  Nicușor,  dna  Petrovici  Gabriela Claudia,   dna  Stăncescu
Virginia, dl.Tudor Eugen, dl.Voinea Ion, dl. Stancu Săndel și 4 voturi ,,contra,,
dl.Badiu Mihăiță, dna Dudău Eugenia, dl.Mocanu Grigore Gabriel, dna Dumitru
Mihaela.

Pct.7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  privind
organizarea și desfășurarea activităților comerciale în orașul Făurei. 

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre.  Se  aprobă  cu  12
voturi  ,,pentru,,  ,,pentru,, dna  Băbeanu  Violeta,  dna  Călugărițoiu  Ionela,
dl.Dogărescu  Adrian  Cătălin,  dl.  Lupașcu  Georgian  Nicușor,  dna  Petrovici
Gabriela Claudia,   dna  Stăncescu  Virginia,  dl.Tudor  Eugen,  dl.Voinea  Ion  ,
dl.Badiu Mihăiță, dna Dudău Eugenia, dl.Mocanu Grigore Gabriel, dna Dumitru
Mihaela și un vot ,,abținere,, dl.Stancu Săndel.

Pct.8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a activității de piață în orașul Făurei.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

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

Pct.9.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Calendarului  activităților
programate  a  se  efectua  în  perioada  sărbătorilor  de  iarnă  și  structurăa
cheltuielilor pe anul 2020.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Dl.Mocanu – se achiziționează 100 de pachete ce se întâmplă dacă vin

101 copii?

5



Dna Stăncescu – speară să vină și  cei  100 de copii,  câte pachete sunt
atâtea vor fi date colindătorilor !

Dl.Mocanu – câte ghirlande avem în total cu aproximație?
Dna Stăncescu – urmează să se mai achiziționeze din banii aprobați în

această ședință, unele sunt vechi și trebuie înlocuite.
Dl.Mocanu – la pct.1 se prevede o sumă mare pentru ghirlande.
Dna Stăncescu – în această sumă se regăsesc mai multe, bradul, macaraua

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

voturi.

Pct.10. Alte probleme.

Dl.Badiu – a fost întrebat de locuitori blocului F, unde sunt cabinetele
medicilor de familie când se face intrare separată pentru pacienți?

Dna  Stăncescu  –  este  aproape  gata  proiectul  va  intra  la  finanțare  iar
cetățenii de la bloc au fost informați.

Dl.Mocanu – o întreabă pe dna Petrovici despre solicitarea de finanțare a
unui proiect european destinat copiilor cu părinții plecați la lucru în străinătate și
valoarea acestuia.

Dna Petrovici – s-a  semnat acordul la vremea respectivă, sunt eligibili în
jur  de  400  de  copii  cât  privește   valoarea  proiectului   trebuie  să  se  facă  o
solicitare scrisă la liceu.

Dna Stăncescu – ce grup țintă este avizat ?

Dna Petrovici – copii până la 15 ani care au unul din părinți plecat la
muncă în străinătate.

Dl.Mocanu –  vrea să mai pună două întrebări care să fie dezbătute în
ședința următoare a Consiliului local.

Ce buget are prevăzut liceul nostru din valoarea proiectului și ce beneficii
au elevii?

Din  25  octombrie  2020  există  un  grup  de  finanțare  europeană  pentru
achiziționare de tablete, s-a luat în calcul acest lucru ?

Dna  Petrovici  –  există  un  proiect  de  25  mii  euro  pentru  astfel  de
echipamente.

Nu mai sunt discuții. Se declară închisă ședința.
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               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                SECRETAR GENERAL,
                
                VOINEA ION                                          ICHIM CORNEL         
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