
     ROMÂNIA
     JUDEȚUL BRĂILA
     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
     FĂUREI

     PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 29.03.2021 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 ordinare din data de 25 februarie
2021. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se prezintă ordinea de zi.

Pct.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către domnul Mărgărit
Ion  a  terenului  aparținând  domeniului  privat  al  orașului  Făurei  situat  în  orașul
Făurei, str.Republicii, nr.28,lot1, județul Brăila, în suprafață de 26 mp.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cuantumului  și  a  numărului
burselor care se acordă din bugetul local elevilor din învățământul preuniversitar în
semestrul II al anului școlar 2020 – 2021.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  privind  asigurarea
resurselor financiare, umane și materiale pentru gestionarea situațiilor de urgență pe
anul 2021.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a
riscurilor pentru anul 2021.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.5. Alte probleme.
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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 vânzării către domnul Mărgărit
Ion  a  terenului  aparținând  domeniului  privat  al  orașului  Făurei  situat  în  orașul
Făurei, str.Republicii, nr.28,lot1, județul Brăila, în suprafață de 26 mp.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia juridica 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  cuantumului  și  a  numărului
burselor care se acordă din bugetul local elevilor din învățământul preuniversitar în
semestrul II al anului școlar 2020 – 2021.

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.3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  privind  asigurarea
resurselor financiare, umane și materiale pentru gestionarea situațiilor de urgență pe
anul 2021.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia juridica 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 Planului de analiză și acoperire a
riscurilor pentru anul 2021.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de învățământ avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia juridica avizează favorabil proiectul de hotărâre.

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

Pct.5. Alte probleme

Dl.Mocanu – face referire la acordarea facilităților privind cererile de gaze.
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Dna Stăncescu – sunt foarte mulți cetățeni care nu au succesiunea făcută și
nici intabulare. La intabulare durează trei săptămâni avizul de la OCPI. Primăria nu
este  implicată  direct  doar  sunt  sprijiniți  cetățenii  în  acest  demers,  se  verifică
documentele,  sunt  îndrumați  ce  trebuie  să  facă.  Cei  care  sunt  în  regulă  cu
documentele,  intabulare,  succesiune,  etc,   le  pornesc  dosarele  imediat.  Legat  de
finanțare dl.Dogărescu poate da mai multe detalii în acest sens.

Dl.Mocanu – există la primărie înregistrate niște spețe privind terenurile care
trebuie concesionate ? Există o porțiune de teren care trebuie concesionată de către
primărie ! Cunoaște trei astfel de cazuri !

Dna Stăncescu – apar fel de fel de situații iar o concesiune impune anumite
proceduri  unele  se  rezolva  mai  repede  altele  pot  dura  mai  mult  timp.  Aceiași
problemă este și la Electrica, cetățenii iau decizii apoi vin la primărie sunt 500 de
dosare deja depuse la Electrica, oamenii sunt ajutați atât cât permite legea cu aceste
contracte. 

Dl.Dogărescu – conform legii din luna octombrie  anul trecut și aprobată de
ANR, distribuitorul  este obligat fără costuri,  să dea curs cererilor de branșare la
sistemul de distribuție. Cei care au șansa să aibă rețea prin față, anul acesta vor avea
gaze  iar  la  cei  cu  extindere  datorită  cererilor  numeroase,  de  lungimea și  natura
terenului, o parte vor avea gaze anul acesta, iar o altă parte la anul care vine. Nimeni
nu va plăti nimic, dar bugetul este totuși limitat ! De la proiect, la execuție, personal
limitat,   totul include buget. Momentan cei care au depus cereri, vor avea gaze anul
acesta, dar la cei cu extindere durează mai mult. Efortul financiar este substanțial
având  în  vedere  că  în  județul  nostru  Consiliul  Județean  solicită  autorizație  de
construire care presupune certificat de urbanism și avize.

Dna Stăncescu – reamintește membrilor consiliului local să sprijine Clubul
Sportiv de Fotbal din orașul nostru.

Nu mai sunt discuții. Se închide lucrările ședinței.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        SECRETAR GENERAL,            
                
                BADIU MIHĂIȚĂ                                ICHIM CORNEL         
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