
                      ROMÂNIA
              JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
                      FĂUREI

            
     PROCES VERBAL

  Încheiat  astăzi  28.05.2020 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
30.04.2020. Se aprobă în unanimitate de voturi.

 

Se prezintă ordinea de zi.

Pct.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție
și a situațiilor financiare întocmite la 31.12.2019.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Orașului Făurei cu
județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea
lucrărilor  de  SISTEMATIZARE  VERTICALĂ  INCINTĂ  PIAȚĂ
AGROALIMENTARĂ, BLOCURI DE LOCUINȚE ȘI PARCĂRI-ETAPA I,
ORAȘ FĂUREI, JUDEȚUL BRĂILA.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație publică în
vederea  închirierii  a  terenului  arabil  în  suprafață  de  3450  mp  aparținând
domeniului  privat  al  orașului  Făurei  situat  în  intravilanul  orașului  Făurei,
str.Jirlăului, nr. 21, CF 71313.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.
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Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea zonării terenului intravilan al
orașului  Făurei  în  vederea  concesionării/închirierii  și  stabilirea  redevenței
minime pentru licitațiile publice.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.5. Alte probleme.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

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 conturilor anuale de execuție
și a situațiilor financiare întocmite la 31.12.2019.

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.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Orașului Făurei cu
județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila pentru cofinanțarea și realizarea
lucrărilor  de  SISTEMATIZARE  VERTICALĂ  INCINTĂ  PIAȚĂ
AGROALIMENTARĂ, BLOCURI DE LOCUINȚE ȘI PARCĂRI-ETAPA I,
ORAȘ 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.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate de voturi.
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Pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație publică în
vederea  închirierii  a  terenului  arabil  în  suprafață  de  3450  mp  aparținând
domeniului  privat  al  orașului  Făurei  situat  în  intravilanul  orașului  Făurei,
str.Jirlăului, nr. 21, CF 71313.

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.

Doamna Stăncescu face propuneri pentru desemnarea membrilor comisiei
de  evaluare  a  licitației  pe  domnul  Crăciun  Gheorghe  și  pe  domnul  Gherguș
Adrian.

Se supune la vot propunerea. Se aprobă în unanimitate de voturi.
Doamna  Stăncescu  propune  ca  membri  supleanți  pentru  comisia  de

evaluare a licitației pe domnul Lupașcu George și pe domnul Voinea Ion.
Se supune la vot propunerea. Se aprobă în unanimitate de voturi.
Dl.Stancu – întreabă dacă sunt solicitări.
Dna Stăncescu – există o solicitare.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate de voturi.

Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea zonării terenului intravilan al
orașului  Făurei  în  vederea  concesionării/închirierii  și  stabilirea  redevenței
minime pentru licitațiile publice.

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. Alte probleme.

Dl.Gherguș – din cauza situației actuale nu au mai avut loc festivitățile ,,
zilelor  orașului,,,  propune  ca  suma  rămasa  disponibila  să  fie  alocată  pentru
achiziția  spațiului  pentru  mărirea  ambulatoriului  spitalului  Făurei  ori  pentru
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începerea demarării  părții  a doua a proiectului construirii  extinderii  spitalului
deoarece vin medici și nu există spații pentru cabinete.

Dna Stăncescu – spitalul a urmărit dacă sunt eligibili să acceseze fonduri
europene?

Dl.Gherguș  –  se  pot  obține  astfel  de  fonduri  pentru  echipamente  de
protecție, dotări aparatură , etc.

Dl.Soarice – întreabă când se deschide sala de sport pentru tenis de masă?

Dna Stăncescu – azi  a fost  o întâlnire la nivel  de Guvern așteptăm să
vedem ce măsuri de relaxare se vor lua. Acum ne aflăm în stare de alertă și ne
conformăm în funcție de ce măsuri  s-au stabilit.  Se așteaptă  să  se  treacă de
această perioadă și să nu revenim la starea de urgență!

Dl.Dogărescu – de  la  data  de  1 iunie  vor  fi  eliminate ,,declarațiile,,pe
proprie răspundere.

Dna Stăncescu – relaxarea se va face în mai multe etape iar noi trebuie să
fim conștiincioși și să ne conformăm. Fiecare țară își asumă măsurile luate.

Dl.Mocanu – câte persoane avem în izolare?

Dna Stăncescu – în jur de 15 persoane în acest moment care sunt verificați
prin poliția locală și jandarmerie.

Dl.Mocanu – informațiile sunt primite de la Brăila sau le trasmitem noi
către Brăila ?

Dna Stăncescu – la intrarea în țară se dau declarații care sunt transmise la
DSP și monitorizate persoanele în izolare. Informațiile le primim!

Nu mai sunt discuții. Se declară închisă ședința.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR GENERAL,
                
             STĂNCESCU VIRGINIA                   ICHIM CORNEL         
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