
                      ROMÂNIA
              JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
                      FĂUREI

            

     PROCES VERBAL

  Încheiat  astăzi  30.04.2020 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.Gherguş Adrian Marian,  dl.Lupaşcu George
Nicușor,  dl.  Mocanu  Grigore  Gabriel,  dra  Năstase  Gina  Irina,  dna  Petrovici
Gabriela Claudia,  dna Stăncescu Virginia, dl.Stancu Săndel, dl.Șoarice Dănuț,
dl.Voinea Ion.

Se  supune  la  vot  procesul  verbal  al  ședinței  ordinare  din  data  de
26.03.2020. Se aprobă în unanimitate de voturi.

 

Se prezintă ordinea de zi.

Pct.1. Proiect de hotărâre privind validarea modificării bugetului local pe
anul 2020 efectuate prin Dispoziția primarului nr.133/07.04.2020.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării  unui post din
statul de funcții al Spitalului Orășenesc Făurei.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indexării  impozitelor  și
taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin.(3) și
(4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2021
ținând cont de rata inflației.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.
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Pct.4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație publică în
vederea concesionării a terenului în suprafață de 297 mp, aparținând domeniului
privat al orașului Făurei, situat în intravilanul orașului Făurei, str. Rozelor, nr. 1
bis, Cv 14, P41/6, CF 71404, pentru construcție Anexe gospodărești.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.5. Alte probleme.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

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 validarea modificării bugetului local pe
anul 2020 efectuate prin Dispoziția primarului nr.133/07.04.2020.

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.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării  unui post din
statul de funcții al Spitalului Orășenesc Făurei.

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  aprobarea  indexării  impozitelor  și
taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin.(3) și
(4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2021
ținând cont de rata inflației.
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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 scoaterii la licitație publică în
vederea concesionării a terenului în suprafață de 297 mp, aparținând domeniului
privat al orașului Făurei, situat în intravilanul orașului Făurei, str. Rozelor, nr. 1
bis, Cv 14, P41/6, CF 71404, pentru construcție Anexe gospodărești.

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.

Doamna Stăncescu face propuneri pentru desemnarea membrilor comisiei
de  evaluare  a  licitației  pe  domnul  Crăciun  Gheorghe  și  pe  domnul  Gherguș
Adrian.

Se supune la vot propunerea. Se aprobă în unanimitate de voturi.
Doamna Petrovici Gabriela propune ca membri supleanți pentru comisia

de evaluare a licitației pe domnul Lupașcu George și pe domnul Voinea Ion.
Se supune la vot propunerea. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Dl.Gherguș  întreabă  dacă  terenul  se  află  situat  pe  partea  dreaptă  sau
stânga străzii?

Dna Stăncescu – pe partea stângă
Dl.secretar  – când se intră pe strada Gării  pe strada Rozelor pe partea

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

Pct.5. Alte probleme.

Nu sunt discuții. Se declară închisă ședința.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR GENERAL,
                
             STĂNCESCU VIRGINIA                   ICHIM CORNEL         
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