
     ROMÂNIA
     JUDEȚUL BRĂILA
     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
     FĂUREI

     PROCES VERBAL

 

Încheiat astăzi 27.10.2021 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 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.

La ședință lipsește motivat dna Dudău Eugenia.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.09. 2021.  

Se aprobă în unanimitate de voturi.
Se fac propuneri pentru desemnarea noului președinte de ședință.
Dna  Stăncescu  Virginia,  dna  Petrovici  Gabriela,  dna  Băbeanu  Violeta,

dl.Badiu Mihăiță și dl. Lupașcu Giorgian o propun pe dna Călugărițoiu Ionela. Se
supun  la  vot  propunerile.  Se  aprobă  în  unanimitate  de  voturi.  Dna  Călugărițoiu
Ionela este noul președinte de ședință.

Se prezintă ordinea de zi.

Pct.1.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii
Consiliului  Local  nr.46  din  29  septembrie  2021  de  modificare  și  completare  a
Hotărârii  Consiliului  Local  nr.3  din  29  ianuarie  2015  privind  înființarea  și
organizarea  Serviciului  infrastructurii  tehnico–edilitare,  cu  modificările  și
completările ulterioare.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unui post din statul
de funcții al Spitalului Orășenesc Făurei.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  vânzării  către  domnul
Săndoiu Traian și doamna Săndoiu Ioana a imobilului format din construcție C1 cu
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destinația de locuință în suprafață de 122 mp și a terenului aferent în suprafață de 647
mp  aparținând  domeniului  privat  al  orașului  Făurei,  situat  în  orașul  Făurei,  str.
Brateșu Nou, nr.11, județul Brăila.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct. 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al orașului  Făurei a patru platforme pentru colectarea deșeurilor
menajere în vederea desființării.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarea din bugetul local pe anul
2021 a sumei de 39.000 lei pentru Parohia Făurei.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.6. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local
nr.67 din 19 decembrie 2019 pentru stabilirea tarifelor pentru activitatea de colectare
și transport a deșeurilor municipale și pentru prestările de servicii efectuate de către
Serviciul  Public  de  Salubrizare  de  sub  autoritatea  Consiliului  Local  al  orașului
Făurei.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.7. 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  modificarea  și  completarea  Hotărârii
Consiliului  Local  nr.46  din  29  septembrie  2021  de  modificare  și  completare  a
Hotărârii  Consiliului  Local  nr.3  din  29  ianuarie  2015  privind  înființarea  și
organizarea  Serviciului  infrastructurii  tehnico–edilitare,  cu  modificările  și
completările ulterioare.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia juridică 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.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unui post din statul
de funcții al Spitalului Orășenesc Făurei.

Comisia de învățământ avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  către domnul Săndoiu
Traian și doamna Săndoiu Ioana a imobilului format din construcție C1 cu destinația
de locuință în suprafață de 122 mp și a terenului aferent în suprafață de 647 mp
aparținând domeniului privat al orașului Făurei, situat în orașul Făurei, str. Brateșu
Nou, nr.11, județul Brăila.

Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia juridică 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. 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al orașului  Făurei a patru platforme pentru colectarea deșeurilor
menajere în vederea desființării.

Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia juridică 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 alocarea din bugetul local pe anul
2021 a sumei de 39.000 lei pentru Parohia Făurei.

Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

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.6.  Proiect  de  hotărâre  privind  completarea  Hotărârii  Consiliului  local
nr.67  din  19  decembrie  2019  pentru  stabilirea  tarifelor  pentru  activitatea  de
colectare și transport a deșeurilor municipale și pentru prestările de servicii efectuate
de  către  Serviciul  Public  de  Salubrizare  de  sub  autoritatea  Consiliului  Local  al
orașului Făurei.

Comisia juridică 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.
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Pct.7. Alte probleme.

Nu sunt discuții. Se declară închisă ședința. 

                     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                SECRETAR GENERAL
                
            CĂLUGĂRIȚOIU IONELA                          ICHIM CORNEL
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