
                      ROMÂNIA
              JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
                      FĂUREI

            

     PROCES VERBAL

  Încheiat  astăzi  29.01.2020 în  şedinţa  ordinară a  Consiliului  Local  al
oraşului  Făurei   la care au fost  convocaţi   în scris cei  13 consilieri.  Au fost
prezenţi:  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,
dl.Stancu Săndel, dl.Șoarice Dănuț, dl.Voinea Ion.

La ședință lipsește dna Stăncescu Virginia.

Se  supune  la  vot  procesul  verbal  al  ședinței  ordinare  din  data  de
19.12.2019. 

Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se supune la  vot  introducerea  pe ordinea  de zi  a  unui  nou proiect  de
hotărâre privind aprobarea contribuției de cotizație a Consiliului local Făurei la
dezvoltarea activității sportive a Clubului Sportiv Făurei pe anul 2020.

  Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

  Se aprobă în unanimitate de voturi.

  Se prezintă ordinea de zi modificată.

Pct.1 .Raport  privind activitatea asistenților  personali  ai  persoanelor cu
handicap grav pe semestrul al II – lea al anului 2019.

Pct2. Proiect de hotărâre privind validarea modificării bugetului local pe
anul 2019 efectuate prin Dispoziția primarului nr.3308/20.12.2019.

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

Pct.3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rețelei  școlare  a  orașului
Făurei pentru anul școlar 2020- 2021.

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

Pct.4.  Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  valabilității  Planului
Urbanistic General al orașului Făurei și al Regulamentului Local de Urbanism
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aferent  aprobat  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  Orașului  Făurei  nr.
22/29.02.2008.

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

Pct.5. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a 
activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare a Orașului Făurei, județul 
Brăila.

     Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

Pct.6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență în Orașul Făurei, județul Brăila.

      Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

 Pct.7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contribuției  de  cotizație  a
Consiliului  local  Făurei  la  dezvoltarea  activității  sportive  a  Clubului  Sportiv
Făurei pe anul 2020.

  Iniţiator: Voinea Ionel – primarul oraşului Făurei.

Pct.8. Alte probleme.

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

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre.

Pct.1 .Raport  privind activitatea asistenților  personali  ai  persoanelor cu
handicap grav pe semestrul al II – lea al anului 2019.

Consiliul  local  își  însușește  raportul  privind  activitatea  asistenților
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul al II – lea al anului 2019.

Pct2. Proiect de hotărâre privind validarea modificării bugetului local pe
anul 2019 efectuate prin Dispoziția primarului nr.3308/20.12.2019.

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.

2



Pct.3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rețelei  școlare  a  orașului
Făurei pentru anul școlar 2020- 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.

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

Pct.4.  Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  valabilității  Planului
Urbanistic General al orașului Făurei și al Regulamentului Local de Urbanism
aferent  aprobat  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  Orașului  Făurei  nr.
22/29.02.2008.

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 stabilirea modalității de gestiune a 
activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare a 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  –  ca  urmare  a  legislației  în  vigoare,  a  existat  o
verificare(control) din partea ANRSC care,  ca și măsură au indicat înființarea
acestui serviciu de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și înființarea unui serviciu
de iluminat public. Dacă la prima măsură cu dezinsecție, dezinfecție, deratizare
s-a lucrat  de către noi pe partea internă la măsura cu ,,iluminatul,,  s-a  cerut
consultanță  deoarece  erau  măsuri  specifice  celor  care  au  lucrat  în  domeniu.
Următorul  proiect  cu  regulament  și  caiet  de  sarcini  va  fi  cel  cu  ,,iluminatul
public iar la timpul respectiv se va vedea dacă se deleagă acesta.

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

Pct.6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență în Orașul 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.

Pct.7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contribuției  de  cotizație  a
Consiliului  local  Făurei  la  dezvoltarea  activității  sportive  a  Clubului  Sportiv
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.
Dl.primar – a găsit soluția pentru Clubul Sportiv sub forma de cotizație și

nu de finanțarea programului sportiv. La referatul întocmit de dânsul este atașat
în spate o de la Curtea de Conturi. Consiliul Județean Brăila când au finanțat
echipa  de  handbal  tot  așa  au  procedat.  A  studiat  și  Statutul  Clubului  care
specifică ,,  că  veniturile se  constituie  din cotizații  și  contribuții  bănești  și  în
natură ale membrilor și simpatizanților clubului,,. Următorul pas dacă hotărârea
se aprobă este să se deschidă credite și se vor vira bani în limita 1/12 din bugetul
anului trecut, de fapt va fi 2/12 deoarece se va vira cotizația prin tranșe lunare
pentru luna ianuarie și februarie. Ei vor avea obligația justificării sumelor virate
de către noi. Le va solicita să -și întocmească bugetul lor de venituri și cheltuieli
iar ce au organizat și nu este eligibil pentru noi nu se va deconta. Deasemeni a
convocat Adunarea Generală a Clubului, a întocmit acea hotărâre astfel a creeat
cadrul legal, a stabilit sume pentru membri, persoane fizice, etc.

Cotizația este legală iar finanțarea pe programe sportive va urma aceiași
cale ca și anul trecut. Această hotărâre a Adunării Generale va fi publicată la
Casa de Cultură iar cei care doresc societăți, membri, simpatizanți să finanțeze
clubul sportiv vor primi chitanță pentru sumele acordate.

Dl.Stancu – la Adunarea Generală s-a propus să se introducă și taxă la
meciuri(bilete)?

Dl.primar – se poate veni cu o astfel de propunere pentru a se stabili o
taxă  pentru  vânzarea  de  bilete  la  meciuri  la  partidele  de  acasă.  Pe  noi  ne
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interesează  să participe cât  mai mulți  cetățeni  la meciurile de la Stadion dar
totodată trebuie să se țină cont ca cetățenii să nu fie îngrădiți de perceperea la
plata biletelor deoarece nu toți au posibilități.

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

Pct.8. Alte probleme.

Dl.Stancu – aduce în discuție în fața Consiliului  local  o problemă mai
veche și anume lipsa curățeniei și a întreținerii Sălii de Sport. Va trebui găsită o
soluție pentru întreținerea curățeniei sălii. Când se va aproba bugetul sau la o
rectificare a lui va trebui alocată o anumită sumă pentru această problemă.

Dl.primar – atât timp cât nu poți angaja personal singura soluție ar fi așa
cum se procedează și la imobilul primăriei să se delege cineva câteva ore să se
ocupe efectiv de sala de sport, mai exact două ore dimineața și două ore după
terminarea programului.

Dl.Gherguș – trebuie făcută mai întâi o igienizare de primăvară la sala de
sport.

Dl.primar  –  bunurile  de  la  sala  de  sport  au  fost  asigurate  cu  gratii  la
geamuri, iar o igienizare de primăvară se impune.

Dl.Șoarice – propune să se asigure o masa de tenis pentru copii la sala de
sport.

Dl.primar – pentru începători la tenis se va mai pune o masă iar pentru cei
mai avansați să rămână cele două mese.

Nu mai sunt discuții. Se declară închisă ședința.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      SECRETAR,

    BÂBEANU VIOLETA                                          ICHIM CORNEL
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