
                      ROMÂNIA
              JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
                      FĂUREI

            
     PROCES VERBAL

  Încheiat  astăzi  29.06.2020 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.Lupaşcu George Nicușor,  dra Năstase Gina
Irina, dna Petrovici Gabriela Claudia,  dna Stăncescu Virginia, dl.Stancu Săndel,
dl.Șoarice Dănuț, dl.Voinea Ion.

La ședință lipsesc motivat dl. Gherguș Adrian și dl.Mocanu Gabriel.
Se  supune  la  vot  procesul  verbal  al  ședinței  ordinare  din  data  de
28.05.2020. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se fac propuneri pentru desemnarea președintelui de ședință.
Dna Stăncescu Virginia îl propune pe domnul Stancu Săndel.
Dna Petrovici Gabriela îl propune pe domnul Crăciun Gheorghe.

Se supune la vot propunerea doamnei Stăncescu Virginia. Au fost 6 voturi
,,pentru,, dl.Anghel Costel, dna Stăncescu Virginia, dl. Șoarice Dănuț, dl.Stancu
Săndel,  dl.Voinea  Ion,  dra  Năstase  Gina  și  5  voturi  ,,contra,,  dna  Petrovici
Gabriela,  dna  Băbeanu  Violeta,  dl.Lupașcu  George,  dl.Dogărescu  Adrian,
dl.Crăciun Gheorghe.

Se supune la vot propunerea dnei Petrovici Gabriela.
 Au fost 6 voturi ,,contra,, dl.Anghel Costel, dna Stăncescu Virginia, dl.

Șoarice  Dănuț,  dl.Stancu  Săndel,  dl.Voinea  Ion,  dra  Năstase  Gina  și  5
voturi  ,,pentru,,  dna  Petrovici  Gabriela,  dna  Băbeanu  Violeta,  dl.Lupașcu
George, dl.Dogărescu Adrian, dl.Crăciun Gheorghe.

Dl.Stancu Săndel a fost ales președinte de ședință.

Se prezintă ordinea de zi.
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Pct.1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  de  achiziție  directă  a
activităților specifice Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al orașului
Făurei, județul Brăila.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  vânzării  către  doamna
Nicoliță Marița a terenului aparținând domeniului privat al orașului Făurei situat
în orașul Făurei, str. Pieții, nr. 45, lot 2, județul Brăila, în suprafață de 265 mp.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.3. Proiect de hotărâre privind validarea modificării bugetului local și a
bugetului activităților și instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de
la  bugetul  local  pe  anul  2020  efectuate  prin  Dispoziția  primarului  nr.
151/22.06.2020.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.4.  .  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Metodologiei  privind
acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru pata serviciilor oferite de bonă.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.5. 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  de  achiziție  directă  a
activităților specifice Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân 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.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Se aprobă în unanimitate de voturi.
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Pct.2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  vânzării  către  doamna
Nicoliță Marița a terenului aparținând domeniului privat al orașului Făurei situat
în orașul Făurei, str. Pieții, nr. 45, lot 2, județul Brăila, în suprafață de 265 mp.

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 validarea modificării bugetului local și a
bugetului activităților și instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de
la  bugetul  local  pe  anul  2020  efectuate  prin  Dispoziția  primarului  nr.
151/22.06.2020.

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.4.  .  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Metodologiei  privind
acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru pata serviciilor oferite de bonă.

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.Șoarice – întreabă când se va deschide sala de sport?
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Dl.primar - ținând cont că s-a dat drumul la terenul sintetic trebuie să se
aibă grijă să nu fie mai multe persoane în jurul terenului decât pe teren! Trebuie
respectate  condițiile  epidemiologice,  pe  grupuri  bine  stabilite  dinainte  fără
vizitatori, spectatori, etc..

Pentru moment nu sunt îndeplinite condițiile pentru deschiderea sălii de
sport.

Referitor la răspândirea Covid 19, a existat o acțiune control din partea
Curtea  de  Conturi  Brăila  care  au  verificat  achizițiile  din  periaoada  stării  de
urgență. Tot ce s-a verificat a fost în regulă s-au respectat în totalitate măsurile
legislative iar cetățenii orașului au fost îndrumați corespunzător.

Cu toate acestea au existat probleme la spitalul orășenesc unde a apărut și
primul caz de Covid 19.

Recomandă tuturor să fie conștienți de gravitatea situației actuale astfel să
se autoprotejeze să nu ajungă la spital.

Nu mai sunt discuții. Se declară închisă ședința.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR GENERAL,
                
             STANCU SĂNDEL                               ICHIM CORNEL         
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