
                      ROMÂNIA
              JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
                      FĂUREI

            

     PROCES VERBAL

  Încheiat  astăzi  27.02.2020 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.

La ședință participă dl. Băicuș Silviu și dl. Buescu Ionel.

Se supune la  vot  procesul  verbal  al  ședinței  extraordinare  din data  de
21.02.2020 . Se aprobă cu 11 voturi ,,pentru,, : dl. Anghel Costel, dna Băbeanu
Violeta, dl.Dogărescu Adrian Cătălin, 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 și două
voturi ,,contra,, dl.Crăciun Gheorghe și dl. Gherguș Adrian ( nefiind prezenți la
ședință).

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

Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  de  achiziție  publică  direct  a
activităților  specific  serviciului  de  iluminat  public  al  orașului  Făurei,  județul
Brăila.

Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.
Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  măsuri  privind

eficientizarea activităților de înregistrare la zi a datelor din Registrul Agricol
2015-2019.

Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

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

Se prezintă ordinea de zi modificată cu cele două proiecte de hotărâre
introduse.

1



Pct.1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  local  de  măsuri
privind  incluziunea  cetățenilor  români  aparținând  minorității  rome  în  orașul
Făurei pentru anul 2020.

Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al orașului Făurei a trei platforme pentru colectarea deșeurilor
menajere în vederea desființării.

Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

Pct.3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Documentației  tehnico-
economice faza DTAC+PT pentru obiectivul de investiții ,,Construire postament
monument,, amplasament oraș Făurei, str.Republicii, nr.65A , jud.Brăila.

Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

Pct.4. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute, cu
titlu gratuit, asupra unu teren în suprafață de 3,66 mp pentru amplasarea unor
construcții energetice de către SC Distribuție Energie Electrică Muntenia Nord
SA prin SDEE Brăila.

Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

Pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de
funcții ale Spitalului Orășenesc Făurei pe anul 2020.

Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

Pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de
funcții ale aparatului de specialitate al primarului.

Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

Pct.7.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  coeficienților  de salarizare
pentru funcțiile de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate
al primarului și din cadrul Serviciului de salubrizare al orașului Făurei.

Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

Pct.8. Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de Parteneriat între
Consiliul Local Făurei, Liceul George Vâlsan Făurei și Corpul de Voluntari ai
Liceului Alpinum Zuoz, Elveția în vederea implementării unui proiect.

Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.
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Pct.9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea de achiziție publică direct a
activităților  specific  serviciului  de  iluminat  public  al  orașului  Făurei,  județul
Brăila.

Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

Pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri privind
eficientizarea activităților de înregistrare la zi a datelor din Registrul Agricol
2015-2019.

Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

Pct.11. 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  Planului  local  de  măsuri
privind  incluziunea  cetățenilor  români  aparținând  minorității  rome  în  orașul
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.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al orașului Făurei a trei platforme pentru colectarea deșeurilor
menajere în vederea desființării.

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  Documentației  tehnico-
economice faza DTAC+PT pentru obiectivul de investiții ,,Construire postament
monument,, amplasament oraș Făurei, str.Republicii, nr.65A , jud.Brăila.
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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.Stancu – și anul trecut s-au alocat 40.000 mii lei pentru construirea
acestui postament. În urma raportului făcut de către dna Pîrciulescu Daniela, nu
înțelege de ce s-au alocat de la buget și în acest an 37.000 mii lei pentru această
lucrare.!

Dl.primar – anul trecut a fost alocată de la buget suma de 40.000 mii lei
pentru construirea postamentului și autorizarea acestuia. Autorizația este pentru
postament nu pentru monument! Deoarece până la sfârșitul anului 2019 nu s-a
autorizat acest postament fiindcă comisia de cultură și cei de la urbanism nu au
dat avizul decât cu condiția obținerii unui aviz de la Ministerul Culturii. Chiar
dacă a existat documentația pentru a intra în legalitate cu acest postament s-au
reluat  sumele de anul trecut  (valoarea reală)  și  s-a  venit  pentru aprobarea și
autorizarea  lui  cât  și  introducerea  în  patrimoniul  de  artă  existent  în  județul
Brăila.

Dna Stăncescu – ca și o completare chiar dacă sau aprobat sume în fiecare
an nu s-a plătit. Nu s-au cheltuit decât banii pentru proiect, avize și autorizații.
Se revine astfel în fiecare an cu sume până se va plăti. În acest an s-a venit cu
diferența  după  ce  s-a  plătit  proiectul.  Urmează  să  se  primească  avizul  și
autorizația.  Această  lucrare nu s-a  finalizat  iar  astăzi  se  aprobă suma pentru
documentație.

Dl.Stancu – anul trecut s-a cheltuit o anumită sumă de bani care nu se știe
cât este, anul acesta iar sunt alocați bani!

Dna Stăncescu – banii alocați anul trecut s-au cheltuit  pentru proiectul
tehnic. În fiecare an în bugetul local se aprobă sume pentru anumite lucrări până
la sfârșitul anului. Acele lucrări, investiții care nu s-au realizat, banii vor intra în
excedent și se vor aproba din nou anul următor dacă investiția respectivă nu s-a
demarat sau finalizat sau rămâne o diferență de plată.

Dl.Stancu – întreabă dacă se poate ilumina și troița?
Dna Stăncescu – s-a montat o lampă la stâlpul de la troiță.

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

Pct.4. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute, cu
titlu gratuit, asupra unu teren în suprafață de 3,66 mp pentru amplasarea unor
construcții energetice de către SC Distribuție Energie Electrică Muntenia Nord
SA prin SDEE Brăila.
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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 organigramei și a statului de
funcții ale Spitalului Orășenesc Făurei 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.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de
funcții ale aparatului de specialitate al primarului.

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.7.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  coeficienților  de salarizare
pentru funcțiile de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate
al primarului și din cadrul Serviciului de salubrizare al orașului 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.
Dl.Stancu – întreabă ce a stat la baza aprobării coeficienților de salarizare

și după ce criterii au fost calculați?
Dl.secretar – la nivel de primărie sunt stabilite salariile salariaților cât și

angajaților serviciului public de salubrizare conform Legii 153/1997 iar pentru
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administrația  publică  nu  s-au  stabilit  coeficienții.  A  existat  un  control  de  la
Curtea de Conturi  care a solicitat  ,,baza stabilirii  salariilor,,.  Salariile au fost
stabilite  confom  Legii  153  în  funcție  de  complexitatea  muncii  și
responsabilitatea  fiecărui  post  în  parte.  Coeficienții  sunt  stabiliți  la  nivelul
salariului  pe  care  îl  avea  angajatul,  s-a  împărțit  suma respectivă  la  valoarea
salariului minim pe economie și a rezultat un coeficient.

Dl.primar – să nu se înțeleagă că salarizarea de anul trecut a fost greșită
dar pentru  a ieși din incidența avertizării Curții de Conturi s-u realizat acești
coeficienți,  procentul  a  fost  de o mărire   cu 5% la salariu și  au fost  reglate
anumite salarii mai exact două la dl.Antonescu și dl.Gheonea.

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

Pct.8. Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de Parteneriat între
Consiliul Local Făurei, Liceul George Vâlsan Făurei și Corpul de Voluntari ai
Liceului Alpinum Zuoz, Elveția în vederea implementării unui proiect.

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.Stancu – întreabă dacă se poate preciza contribuția noastră în această

asociere?
Dl.primar  –  contribuția  va  fi  stabilită  la  final  în  baza  documentației

tehnico-economică  care  va  fi  supusă  spre  aprobare  Consiliului  local.  Partea
noastră  este  să  asigurăm  cheltuielile  cu  schela,  masă,  cazare  și  probabil
cheltuieli pentru dezafectare a instalațiilor, tubulaturilor etc. Valoarea adăugată
se  va  înregistra  în  contabilitate,  obligația  noastră  va  fi  de  achiziționarea
materialelor  dar  banii  vor  fi  returnați  în  contul  nostru.  Vor  mai  exista  și
cheltuieli cu transportul materialelor.

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

Pct.9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea de achiziție publică direct a
activităților  specific  serviciului  de  iluminat  public  al  orașului  Făurei,  județul
Brăila.

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.primar – în prima fază având lucrarea cu iluminatul public în garanție

atunci când au existat probleme s-a apelat la cei care au efectuat lucrarea și au
venit  în  termen  rezonabil  și  au  remediat  deficiențele.  S-a  inițiat  această
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procedură chiar dacă pentru viitor ,,suntem în garanție,,.  Nu intenționează să
organizeze vreo formă de a contracta sau a da în gestiune directă acest serviciu.
Lucrările de mentenanță le asigură pentru moment  firma cu care colaborăm.
Pentru  a  răspunde  cerințelor  celor  de  la  ANRSC s-a  inițiat  acest  proiect  de
hotărâre.

Dl Stancu – nu se poate face lucrări de mentenanță cu o firmă specializată
după ce se termină ,,garanția,,?

Dl.primar – pe viitor se va căuta o firmă și se va semna contract pentru
aceste servicii. Prima opțiune rămâne(după ce se termină garanția) cei cu care
lucrăm în prezent deoarece cunosc deja rețeaua sunt serioși și intervin în timp
util.

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

Pct.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri privind
eficientizarea activităților de înregistrare la zi a datelor din Registrul Agricol
2015-2019.

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.11. Alte probleme.

Dl.Băicuș – își manifestă nemulțumirea privind prețul actual la gunoi. La
societatea pe care o deține plătește anual 2.000 mii lei. Plătește 40 kg carton pe
an, înțelege că trebuie să încheie contract cu firma de salubrizare dar prețul este
de 10 ori mai mare privind alte servicii cum ar fi curent sau gaz. Nu are gunoi de
sticlă sau plastic. De la 40 lei s-a ajuns la suma de 80 lei/tona de gunoi Lunar îl
costă gunoiul 150 lei, prima factură deja s-a emis urmează următoarea, să se ia
urgent măsuri deoarece plătește f mult pentru ceva ,,ce nu are,,.!

De  la  podul  de  cale  ferată  până  la  dânsul(partea  opusă  curții  unde
locuiește) este o mizerie de nedescris. Mai sunt și doi plopi care trebuie toaletați.

Dl.Buescu – sunt prețuri exagerat de mari la gunoi!
Dl.primar – acest  tarif  pentru agenții  economici cât  și  pentru persoane

fizice s-au aprobat printr - o  hotărâre iar faptul că dânșii afirmă că nu produc
gunoi nu este adevărat deoarece s-a încărcat foarte mult gunoi. Se va avea în
vedere să aibă loc o întâlnire cu operatorul – serviciul de salubrizare și se va
reanaliza acest tarif. Consiliul local nu aprobă tarife diferențiat pe o unitate mai
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mare sau mai mică ! Într-adevăr unii produc mai mult gunoi dar mare parte din
gunoi  provine  din  cutii  de  carton care  pot  fi  valorificate.  Dacă  nu ar  exista
personalul  de  la  416  nu  s-ar  face  față  la  colectarea  gunoiului  care  se  ia  cu
tractorul  se  basculează  în  curtea  serviciului  de  salubrizare,  vin  oamenii  aleg
sticle de plastic, cartonul îl presează și ce rămâne se reîncarcă în mașinile de
gunoi și se duce la Buzău. Împreună cu serviciul de salubrizare se va încerca
revizuirea acestui tarif.

Toată lumea trebuie să fie mai responsabilă privind păstrarea curățeniei în
orașul nostru!

Dl.Buescu – a fost amenințat în nenumărate rânduri de către dl.Răican,
dânsul nu produce gunoi!

Dna  Stăncescu  –  dl.Răican  are  această  hotărâre  cu  tarife  aprobate  în
Consiliul local. În momentul în care dl.Buescu și-a început activitatea a încheiat
un contract cu serviciul public și au stabilit de comun acord niște cantități. S-a
modificat  cantitatea  din  momentul  în  care  s-a  semnat  contractul  ?  Ultima
creștere de prețuri  a fost  în luna decembrie și  începută în luna ianuarie.  S-a
primit o notificare de la Serviciul Ecologic Gălbinași unde noi ducem gunoiul
încă din vara anului  2017, când s-a închis în orașul nostru groapa de gunoi.
Gunoiul dus la Gălbinași este cântărit iar dacă până la 31 decembrie se plătea
139 lei/tonă de la 1 ianuarie plătim 210,63 lei/tona de gunoi. S-a mărit taxa pe
economia circulară de la 30 lei la 80 lei fără TVA. Această taxă va ajunge anul
viitor  120 lei  sau  peste  doi  ani  deoarece  se  merge eșalonat.  S-a  luat  act  în
Consiliul local se știe deja că mai sunt agenți economici nemulțumiți. În acest
moment toată curățenia se face cu cei de la 416 unde sunt 21 de dosare și nu se
curăță doar orașul ci și zona limitrofă. Acest preț a fost fundamentat sunt 75 de
agenți economici, se va analiza și studia cu atenție această situației împreună cu
serviciul de salubrizare  apoi vor fi invitați la o ședință și de comun acord se va
găsi o soluție.

Se vor înlocui acele containere cu module.
Dl.Buescu – a trecut o lună s-a încasat o factură urmează alta ....prețul este

exagerat de mare la gunoi!
Dna Stăncescu – cetățenii orașului nostru vor primi saci menajeri pentru

selectarea  deșeurilor  iar  când aceștia  se  vor  distribui  vor  fi  informați  pentru
obligația  să  predea  deșeurile  reciclabile  în  caz  contrar  vor  fi  amenzi  și  sunt
destul de mari!

Dl.primar – nu se vor revizui aceste tarife până când Consiliul local nu se
va pronunța pe ceea ce se va revizui deci la factură va fi deocamdată același
preț.

Referitor la toaletări s-a intervenit unde s-a putut, cei angajați sub contract
pentru aceste lucrări întâi execută partea de lucrări pe domeniul public, trebuie
întreruptă tensiunea de la rețeaua electrică ,trebuie anunțat consumatorul, nu este
simplu deloc !
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Dl.Buescu – a fost calomniat în nenumărate rânduri are un magazin mic și
nu poate plăti 10 mil pe an pentru gunoi!

Dl.Stancu – dl.Buescu să facă o cerere către serviciul public de salubrizare
prin care să solicite să i se acorde un container personalizat.

Dl.Buescu – are o întrebare spațiul este pe o persoană fizică poate face
contract pe persoană fizică ?

Dl.primar  –  sub  ce  formă este  înregistrat  la  registrul  comerțului  și  își
desfășoară activitatea economică?

Dl.Buescu – ca și societate SRL.
Dl.primar – societatea dânsului își desfășoară o activitate economică iar

comodatul este modalitatea prin care dl.Buescu își poate desfășura activitatea.
Dna Stăncescu – se vor căuta soluții și se va analiza această situație.

Nu mai sunt discuții. Se declară închisă ședința.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETAR GENERAL,            
                
    BÂBEANU VIOLETA                     ICHIM CORNEL         
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