
     ROMÂNIA
     JUDEȚUL BRĂILA
     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
     FĂUREI

     PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 29.09.2021 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 30.08. 2021.  

Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se  supune  atenției  Consiliului  local  introducerea  pe  ordinea  de  zi  a  două
proiecte de hotărâre:

 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
local nr.3 din 27 ianuarie 2021 privind aprobarea organigramei și statul de funcții
ale aparatului de specialitate al primarului.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Proiect de hotărâre pentru modificarea și  completarea Hotărârii  Consiliului
local nr.3 din 29 ianuarie 2015 privind înființarea și organizarea Serviciului public
de salubrizare, stabilirea gestiunii directe și darea în administrare a infrastructurii
tehnico  edilitare specific, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Se  supune  la  vot  introducerea  proiectelor  de  hotărâre.  Se  aprobă  în
unanimitate de voturi.

Se prezintă ordinea de zi modificată.
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Pct.1.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii
Consiliului Local nr.8 din 27 ianuarie 2021 privind aprobarea contribuției cu titlu de
cotizație  a  Consiliului  local  Făurei  la  dezvoltarea  activității  sportive  a  Clubului
Sportiv Făurei pe anul 2021, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului(teren) în
suprafață de 485 mp care aparține domeniului privat al orașului  Făurei,  situat  în
intravilanul orașului, str.Republicii, nr.28D.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe
anul 2021.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.  4.   Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  și  completarea  Hotărârii
Consiliului local nr.3 din 27 ianuarie 2021 privind aprobarea organigramei și statul
de funcții ale aparatului de specialitate al primarului.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.5.  Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  și  completarea  Hotărârii
Consiliului  local  nr.3  din  29  ianuarie  2015  privind  înființarea  și  organizarea
Serviciului public de salubrizare, stabilirea gestiunii directe și darea în administrare
a infrastructurii tehnico  edilitare specific, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.6. Alte probleme.

Se  supune  la  vot  ordinea  de  zi  cu  cele  două  proiecte  de  hotărâre  nou
introduse. 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.8 din 27 ianuarie 2021 privind aprobarea contribuției cu titlu de
cotizație  a  Consiliului  local  Făurei  la  dezvoltarea  activității  sportive  a  Clubului
Sportiv Făurei pe anul 2021, cu modificările ulterioare.

Comisia economică 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 dezmembrării imobilului(teren) în
suprafață de 485 mp care aparține domeniului privat al orașului  Făurei,  situat  în
intravilanul orașului, str.Republicii, nr.28D.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia juridică 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 rectificării bugetului local pe anul
2021.

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.  4.   Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  și  completarea  Hotărârii
Consiliului local nr.3 din 27 ianuarie 2021 privind aprobarea organigramei și statul
de funcții ale aparatului de specialitate al primarului.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi ,,pentru,, : dna
Băbeanu  Violeta,  dna  Călugărițoiu  Ionela,  dl.  Dogărescu  Adrian  Cătălin,  dna
Dumitru Mihaela, dl. Lupașcu Giorgian Nicușor, dna Petrovici Gabriela Claudia,
dl.Stancu Săndel,  dna  Stăncescu Virginia,  dl.  Tudor  Eugen,   dl.Voinea  Ion și  3
voturi ,,contra,, dl. Mocanu Grigore Gabriel, dl.Badiu Mihăiță, dna Dudău Eugenia.

Pct.5.  Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  și  completarea  Hotărârii
Consiliului  local  nr.3  din  29  ianuarie  2015  privind  înființarea  și  organizarea
Serviciului public de salubrizare, stabilirea gestiunii directe și darea în administrare
a infrastructurii tehnico  edilitare specific, cu modificările și completările ulterioare.

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.
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Pct.6. Alte probleme.

Dl.primar – informează Consiliul local că a avut loc licitația privind
sistematizarea verticală la incintele de blocuri, s-a semnat contractul și a emis
ordin pentru începerea lucrărilor. În fiecare zi de dimineață se lucrează și se
colaborează bine cu dirigintele de șantier. Au fost 4 firme care au participat la
licitație, au depus oferte conforme dar a fost selectată firma Al karon.

Referitor  la  strada  Bărăganului  s-a  inițiat  procedura  de  atribuire  a
contractului pe data de 6 octombrie când se vor deschide ofertele. Sunt deja 3
firme înscrise în acest moment, probabil se vor mai înscrie firme deoarece
mai există termen pentru depunerea ofertelor.

O a  treia  problemă supusă  atenției  Consiliului  local   are  legătură  cu
Spitalul orășenesc. Cazurile de virus se înmulțesc de la o zi la alta vin mulți
pacienți și din localitățile limitrofe, sunt expuse mai mult persoanele vârstnice
și  chiar și  copiii.  De la Spitalul orășenesc s-a venit  cu o solicitare adresată
Instituției  Prefectului  și  către  ISU  Brăila  privind  identificarea  posibilității
dotării camerei de gardă cu un container în vederea efectuării triajului, testării
și izolării persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS – COV-2.

Nu sunt discuții. Se închide lucrările ședinței.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                SECRETAR GENERAL
                
        DOGĂRESCU ADRIAN CĂTĂLIN                           ICHIM CORNEL        
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