
                      ROMÂNIA
              JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
                      FĂUREI

            
     PROCES VERBAL

  Încheiat  astăzi  29.10.2020 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 Georgian Nicușor, dl.Mocanu Grigore Gabriel, dna Petrovici Gabriela
Claudia, dl.Stancu Săndel, dna Stăncescu Virginia, dl.Tudor Eugen, dl.Voinea
Ion.

Se fac propuneri pentru desemnarea președintelui de ședință.
Dna Petrovici  Gabriela,  dna  Băbeanu  Violeta,  dna  Stăncescu  Virginia,

dl.Badiu Mihăiță, dl.Dogărescu Adrian îl propun pe dl.Voinea Ion.

Se supune la vot propunerea. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dl.Voinea Ion a fost ales președinte de ședință.
Se va emite hotărâre.

Se prezintă ordinea de zi.
Pct.1. Aprobarea numărului și componenței comisiilor de specialitate ale

consiliului local.
Pct.2. Alegerea viceprimarului.
Pct.3. Alte probleme.

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

Se trece la dezbateri.

Pct.1. Aprobarea numărului și componenței comisiilor de specialitate ale
consiliului local.

Dl.secretar general – comisiile care au fost în mandatele anterioare sunt:
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1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget finanțe,
administrarea domeniului public și privat, servicii și comerț.

2. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor
publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice, sport și
agrement.

3. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și
liniștii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor.

4. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și religie.

Dl.secretar  general  prezintă  procedurile  de  constituire  a  comisiilor  de
specialitate  conform  codului  administrativ  .Propunerea  este  de  constituire  a
patru comisii din câte cinci membri fiecare.

Se fac propuneri pentru comisia de urbanism.
Grup  PSD  –  dna  Petrovici  Gabriela  propune  pe  :  dl.Dogărescu  Adrian

Cătălin, dl.Tudor Eugen, Lupașcu Giorgian Nicușor.
Grup PRO România – dl.Mocanu Gabriel propune pe : dna Dudău Eugenia și

pe dna Dumitru Mihaela.
Grup PMP – dna Stăncescu Viginia il propune pe dl.Voinea Ion.
Grup PNL – dl. Stancu Săndel propune pe dl.Stancu Săndel.
Se fac propuneri pentru comisia de învățământ.
Grup PSD – dna Petrovici Gabriela propune pe dna Petrovici Gabriela, dna

Băbeanu Violeta, dna Călugărițoiu Ionela.
Grup PRO România – dl.Mocanu Gabriel propune pe dna Dudău Eugenia și

dl.Mocanu Gabriel.
Grup PMP – dl.Voinea Ion o propune pe dna Stăncescu Virginia.
Se fac propuneri pentru comisia economică.
Grup PSD – dna Petrovici Gabriela propune pe dna Băbeanu Violeta, dna

Petrovici Gabriela, dl.Dogărescu Adrian Cătălin.
Grup PRO România – dna Dudău Eugenia  propune pe dl.Mocanu Gabriel.
Grup PMP – dl.Voinea Ion propune pe dna Stăncescu Virginia.
Grup PNL – dl.Stancu Săndel  propune pe dl.Stancu Săndel.
Se fac propuneri pentru comisia juridică.
Grup  PSD  –  dna  Petrovici  Gabriela  propune  pe  dl.  Lupașcu  Georgian

Nicușor, dl.Tudor Eugen, dna Călugărițoiu Ionela.
Grup PRO Rmonânia – dna Dumitru Mihaela  propune pe dl.Badiu Mihăiță,

Dudău Eugenia.
Se fac propuneri pentru comisia de numărare a voturilor.
Dna Stăncescu  Virginia  –  propune pe  dna  Petrovici  Gabriela,  dl.Lupașcu

Giorgian Nicușor,  Voinea Ion.
Dl.Mocanu  Gabriel  –  propune  pe  dl.Stancu  Săndel,  Badiu  Mihăiță,

Dogărescu Adrian.
Se  supune  la  vor  propunerea  doamnei  Stăncescu  Virginia.  Au  fost  11

voturi ,,pentru,, și doua voturi ,,contra,,  dl.Stancu Săndel, dl.Mocanu Gabriel.
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Domnul secretar explică procedura de vot după care se trece la votul secret în
cabina de vot. 

Comisia de numărare a voturilor centralizează situația voturilor exprimate.
Dl.secretar general prezintă componența comisiilor de specialitate.

Comisia  nr.1.    Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-
socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat, servicii și
comerț.

Dna  Băbeanu  Violeta,  dna  Petrovici  Gabriela,  dl.Dogărescu  Adrian,  dna
Stăncescu Virginia, dl.Stancu Săndel.

Comisia  nr.2.   Comisia  pentru  amenajarea  teritoriului  și  urbanism,
realizarea  lucrărilor  publice,  protecția  mediului,  conservarea
monumentelor istorice, sport și agrement.
      Dl.Dogărescu Adrian, dl.Tudor Eugen, dl.Lupașcu Georgian, dl.Voinea
Ion, dna Dumitru Mihaela.

Comisia  nr.3.   Comisia  pentru  administrație  publică  locală,  juridică,
apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor.
      Dl.Lupașcu Georgian,dl.Tudor Eugen, dna Călugărițoiu Ionela, dl.Badiu
Mihăiță, dna Dudău Eugenia.

     Comisia nr.4.  Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție
socială și religie.

        Dna Petrovici Gabriela, dna Stăncescu Virginia, dna Băbeanu Violeta,
dna    Călugărițoiu Ionela,dl.Mocanu Gabriel.

Fiecare comisie își desemnează un președinte și un secretar.

Se va emite hotărâre.

   Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-  socială,  buget
finanțe, administrarea domeniului public și privat, servicii și comerț.

Dna Petrovici Gabriela propune președinte pe dna Stăncescu Virginia și
secretar  pe  dl.Stancu  Săndel.  Se  supune  la  vot  propunerea.  Se  aprobă  în
unanimitate de către membrii comisiei.

Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor
publice,  protecția  mediului,  conservarea  monumentelor  istorice,  sport  și
agrement.

Dl.Lupașcu  Georgian  propune  președinte  pe  dl.Dogărescu  Adrian  și
secretar pe dna Dumitru Mihaela. Se supune la vot propunerea. Se aprobă în
unanimitate de către membrii comisiei.
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Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și
liniștii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor.

Dl.Badiu Mihăiță propune președinte pe dna Dudău Eugenia și secretar pe
dl.Tudor Eugen.

Dl.Tudor Eugen propune președinte pe dl.Lupașcu Georgian și secretar pe
dna Dudău Eugenia.

        Se supune la vot propunerea domnului Badiu Mihăiță. Au fost doua voturi
,,pentru,,dl.Badiu  Mihăiță,  Dudău  Eugenia  și  trei  voturi  ,,contra,,  dl.Lupașcu
Georgian,dl.Tudor Eugen, dna Călugărițoiu Ionela.

Sesupune la vot propunerea dl.Tudor Eugen. Au fost trei voturi ,,pentru,,
dl.Lupașcu  Georgian,dl.Tudor  Eugen,  dna  Călugărițoiu  Ionela  și  două
voturi ,,contra,, dl.Badiu Mihăiță, Dudău Eugenia.

 
      Comisia  pentru  învățământ,  sănătate,  cultură,  protecție  socială  și
religie.
Dna Călugărițoiu Ionela propune președinte pe dna Petrovici Gabriela și secretar
pe dna Stăncescu Virginia. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate d e voturi
de către membrii comisiei.

      Pct.2. Alegerea viceprimarului.

Se fac propuneri pentru funcția de viceprimar.
Dl.Voinea Ion propune pe dna consilier Stăncescu Virginia.
Dna Dudău Eugenia propune pe dl.consilier Badiu Mihăiță.

Se trece la votul secret în ordinea alfabetică.

În urma operațiunii de numărare a voturilor a rezultat următoarea situație:
Dna Stăncescu Virginia – 8 voturi
Dl.Badiu Mihăiță – 4 voturi

     1 vot anulat.

Dna Stăncescu Virginia consilier local a îndeplinit condiția de majoritate
absolută în rândul membrilor consiliului local.

Dna Stăncescu Virginia  este  felicitată  pentru alegerea  sa  în  funcția  de
viceprimar al orașului Făurei.

Se va emite hotărâre.
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Pct.3. Alte probleme.

Dl.secretar general – informează Consiliul local că a primit o adresă din
partea Liceului Teoretic ,,George Vâlsan,, prin care se solicită desemnarea unui
nou membru care să facă parte din Consiliul de administrație al liceului deoarece
dna Năstase Gina Irina nu mai are calitatea de consilier local.

Dna Stăncescu Virginia propune pe dna Băbeanu Violeta. Se supune la
vot propunerea. Se aprobă în unanimitate de voturi. Se va veni cu proiect de
hotărâre în ședința următoare.

Dl.primar – în acest moment Consiliul local poate funcționa în mod legal.
Felicită pe toată lumea și în mod special pe dna Stăncescu Virginia.

Dna Stăncescu Virginia – mulțumește domnului primar și echipei acestuia
pentru încrederea acordată. Asigură întreg Consiliul local indiferent de opțiunile
avute că va rămâne același om care își va pune la dispoziție toată experiența
toate  cunoștințele  și  forța  de  muncă.  A  depus  un  jurământ  prin  care  va  fi
întotdeauna  în  slujba  cetățenilor  orașului  și  ca  încerca  să  ia  cele  mai  bune
decizii.

Nu mai sunt discuții. Se declară închisă ședința.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETAR GENERAL,
                
                VOINEA ION                                          ICHIM CORNEL         
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