
     ROMÂNIA
     JUDEȚUL BRĂILA
     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
     FĂUREI

     PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 27.01.2021 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  extraordinare  din  data  de
15.01.2021.  Se  aprobă  cu  11  voturi  ,,pentru,, :  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.Voinea  Ion  și  2
voturi ,,contra,, dl. Dogărescu Adrian Cătălin și dl. Tudor Eugen nu au fost prezenți
la ședința anterioară.

Se supune atenției Consiliului local introducerea pe ordinea de zi a unui nou
proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local
nr.6  din  30  ianuarie  2014,  privind  aprobarea  renunțării  aplicării  la  Programul
Național  de  îmbunătățire  a  calității  mediului,  prin  realizarea  de  spații  verzi  în
localități pentru proiectul ,,Parc de agrement în orașul Făurei,,.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre. Se
aprobă în unanimitate de voturi.

Se prezintă ordinea de zi modificată.

Pct.1.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții
ale aparatului de specialitate al primarului.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a orașului Făurei
pentru anul școlar 2021 – 2022.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.
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Pct.3.Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care să facă
parte  din  comisia  de  evaluare  a  performanțelor  profesionale  individuale  ale
domnului  Ichim  Cornel  –  secretar  general  UAT  Oraș  Făurei  pentru  activitatea
desfășurată în anul 2020.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.4.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  Protocolului  de
colaborare  între  Federația  Județeană  Brăila  a  proprietarilor  de  imobile  din
condominii și Primăria orașului Făurei.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.5.Proiect  de  hotărâre  privind  validarea  Dispoziției  primarului
nr.5/13.01.2021 privind aprobarea utilizării  din excedentul  bugetului  local pentru
secțiunea  dezvoltare  pe  anul  2021  a  sumei  de  46.000  lei  aferentă  proiectului  ,,
Economia socială, oportunitate de dezvoltare a comunităților ,, cod SMIS 128694.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.6.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției cu titlu de cotizație a
Consiliului Local Făurei la dezvoltarea activității sportive a Clubului Sportiv Făurei
pe anul 2021.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.7.Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii
Consiliului local nr.6 din 30 ianuarie 2014, privind aprobarea renunțării aplicării la
Programul Național de îmbunătățire a calității  mediului,  prin realizarea de spații
verzi în localități pentru proiectul ,,Parc de agrement în orașul Făurei,,.

Inițiator : Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.8. Alte probleme.

Se supune la vot ordinea de zi cu noul proiect de hotărâre introdus. Se aprobă
în unanimitate de voturi.

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre.

Pct.1.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții
ale aparatului de specialitate al primarului.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.primar – prin lege primarul propune organigrama și statul de funcții. Când
s-a gândit la această organigramă nu s-a consultat în prealabil cu persoana direct
implicată  respectiv  dna viceprimar,  ulterior  au purtat  discuții  pe această  temă și
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înainte să se treacă la vot o întreabă pe dna viceprimar dacă se impune angajarea
unui consilier personal la cabinetul viceprimarului.

Dna  viceprimar  –  în  această  calitate  de  ,,viceprimar,,  este  subordonată
primarului. A fost o scăpare încă de la început apoi a purtat o discuție cu dl.primar
astfel informează Consiliul local că în acest moment consideră că nu este necesar
înființarea la cabinetul viceprimarului a acestui post pe motiv că are experiență în
administrația locală.  Colaborează bine cu dl.primar cât și cu toate compartimentele
din aparatul  propriu concluzia  fiind că nu are nevoie de ajutor  și  nu se impune
angajarea unei persoane.

Dl.primar – propune excluderea din organigramă și statul de funcții a postului
de consilier personal al viceprimarului.

Dl.Stancu – întreabă dacă este necesar înființarea în organigramă a Direcției
de Asistență Socială cu 17 posturi incluse, 2 posturi de conducere și 15 posturi de
execuție?

Dl.primar  –  prin  lege,  orașele  trebuie  să  înființeze  Direcția  de  Asistență
Socială. S-a emis o hotărâre pentru înființarea acestei direcții, au venit controale de
la Inspecția Socială, care au impus înființarea acestei direcții.

În calitate de coordonator de credite nu intenționează să ocupe aceste posturi,
trebuie să existe însă în organigramă! Se va funcționa în continuare cu personalul
angajat  în  acest  moment  cu  psiholog  cu  care  avem  contract  de  colaborare.
Compartimentul  de  asistență  socială  nu  este  limitat  pentru  posturile  care  se  vor
ocupate. Se încearcă reducerea cheltuielilor la asistență socială deoarece bugetul nu
permite cheltuieli suplimentare.

Dl.Mocanu – când au avut loc controalele la care face referire dl.primar ?

Dl.secretar – în luna iunie 2020.

Dl.primar – în urma acestor controale s-au primit adrese pentru prelungirea
termenului de răspuns la măsurile sesizate.

Dl.Mocanu – ce l-a făcut pe dl.primar să se răzgândească privind angajarea
unui consilier personal la cabinetul d-nei viceprimar ?

Dl.primar  –  a  considerat  la  început  că  viceprimarul  are  multe  atribuții  dar
ulterior s-au hotărât împreună să împartă atribuțiile. Mai sunt posturi cum ar fi la
compartimentul de achiziții publice, consilier juridic, executări silite unde ar trebui
angajat personal. O parte din posturi se vor ocupa alte posturi se vor lăsa vacante
deoarece bugetul nu ne permite.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea adusă de către dl.primar.
Se aprobă în unanimitate de voturi.
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Pct.2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a orașului Făurei
pentru anul școlar 2021 – 2022.

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 privind desemnarea consilierilor locali care să facă
parte  din  comisia  de  evaluare  a  performanțelor  profesionale  individuale  ale
domnului  Ichim  Cornel  –  secretar  general  UAT  Oraș  Făurei  pentru  activitatea
desfășurată în anul 2020.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Dna Petrovici Gabriela îl propune pe dl. Lupașcu Giorgian.

Dl.Voinea Ion o propune pe dna Băbeanu Violeta.

Se supun la vot propunerile. Se aprobă în unanimitate de voturi.

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

Pct.4.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  Protocolului  de
colaborare  între  Federația  Județeană  Brăila  a  proprietarilor  de  imobile  din
condominii și Primăria orașului Făurei.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Stancu – având în vedere că sunt mai multe cheltuieli era bine să se facă o
Adunarea Generală a proprietarilor.

Dl.primar – în mod normal ar trebui înființat  un post care să se ocupe de
asociațiile de proprietari dar acest lucru este mai costisitor decât suma propusă.

Dl.Stancu  –  apar  cheltuieli  financiar  contabile,  expertize,  care  necesită
costuri, cine le plătește ?

Dl.primar  – asociația  are  obligația  să  informeze membrii  asociației  asupra
cheltuielilor care se fac. Atribuțiile pe care le va avea asociația în urma protocolului
încheiat sunt diferite față de drepturile și obligațiile asociațiilor de proprietari. Aici
este vorba de atribuțiile autorității locale în raport cu asociațiile de proprietari.

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

Pct.5.Proiect  de  hotărâre  privind  validarea  Dispoziției  primarului
nr.5/13.01.2021 privind aprobarea utilizării  din excedentul  bugetului  local pentru
secțiunea  dezvoltare  pe  anul  2021  a  sumei  de  46.000  lei  aferentă  proiectului  ,,
Economia socială, oportunitate de dezvoltare a comunităților ,, cod SMIS 128694.

Comisia economică 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 contribuției cu titlu de cotizație a
Consiliului Local Făurei la dezvoltarea activității sportive a Clubului Sportiv Făurei
pe anul 2021.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Mocanu  –  au  avut  loc  întâlniri  și  discuții  cu  cei  de  la  Clubul  Sportiv
deoarece există nemulțumiri!

Dl.primar – la mijlocul anului trecut prin legea bugetului a fost abrogat un
amendament la legea prin care se finanța activitățile sportive dar se pot refinanța cu
3% din sume defalcate din TVA, care reprezintă 60 mii lei.

Se va începe campionatul,  sunt restanțe dar nu reprezintă sume mari. S-au
plătit  deja  anumite  sume(  s-a  găsit  înțelegere  la  anumite  persoane)  care  se  vor
înapoia după ,,deschiderea de credite,,, s-a discutat despre cotizațiile de 50 mil/lună
până la aprobarea bugetului. Poate se vor mai aduna bani din sponsorizări, din 15
februarie se reîncep antrenamentele se vor face cantonamente iar primele sume vor
merge pe hrană și transport.

Dl.Mocanu – se vehiculează vreo sumă suplimentară după aprobarea bugetului ?

Dl.primar  –  dacă  în  legea  bugetului  pe  acest  an  nu  va  mai  exista  ,,acea
prevedere,, cu siguranță va veni în fața Consiliului local și cu propunerea  acordării
unei sume mai mari de bani pentru Clubul Sportiv.

Dl.Mocanu – ce sumă ar fi necesară ca să ajungă până la finalul sezonului?
Întreabă acest lucru deoarece se gândește la sponsorizări !

Dna Stăncescu – anul trecut s-au aprobat și livrat 2 miliarde de lei vechi, dacă
se va menține această lege de modificare a bugetului vor mai trebui bani !

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

Pct.7.Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii
Consiliului local nr.6 din 30 ianuarie 2014, privind aprobarea renunțării aplicării la
Programul Național de îmbunătățire a calității  mediului,  prin realizarea de spații
verzi în localități pentru proiectul ,,Parc de agrement în orașul Făurei,,.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Mocanu  –  face  referire  la  pct.4  privind  rețeaua  de  canalizare,  în  acest
moment  locuitorii  după  strada  Stadionului  folosesc  rețeaua  de  canalizare  din
proiect?

Dna Stăncescu – nu se folosește rețeaua dar urmează să se poarte discuții cu
cei de la CUP Dunărea, să se analizeze situația dacă locuitorii de pe str.Stadionului
pot fi racordați la rețeaua de apă. Trebuie acordul celor de la CUP Dunărea, să se
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vadă dacă rețeaua veche este funcțională. Această hotărâre stabilește astăzi ce se va
face cu acest obiectiv.

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

Pct.8. Alte probleme.

Nu sunt discuții. Se închide lucrările ședinței.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        SECRETAR GENERAL,            
                
                BADIU MIHĂIȚĂ                                ICHIM CORNEL         
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