
     ROMÂNIA
     JUDEȚUL BRĂILA
     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
     FĂUREI

     PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 30.06.2021 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, dnă în
unanimitate de voturi.a Stăncescu Virginia, dl. Tudor Eugen,  dl.Voinea Ion.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27.05. 2021.  

Dna Dumitru Mihaela face o obiecție la proiectul de hotărâre nr. 3 privind
indexarea impozitelor, a votat ,,contra,,.

  Se  aprobă  cu  obiecția  adusă  de  către  dna  Dumitru  Mihaela  cu  12
voturi ,,pentru,, dl.Badiu Mihăiță, dna Băbeanu Violeta, dna Călugărițoiu Ionela, dl.
Dogărescu Adrian Cătălin, dna Dudău Eugenia, dna Dumitru Mihaela, dl. Lupașcu
Giorgian Nicușor, dna Petrovici Gabriela Claudia, dl.Stancu Săndel, dna Stăncescu
Virginia, dl. Tudor Eugen,  dl.Voinea Ion și o ,,abținere,, dl.Mocanu Grigore Gabriel
nefiind prezent la ședința anterioară.

Se propune introducerea pe ordinea de zi a unui nou proiect de hotărâre
privind  constituirea  echipei  mobile  pentru  intervenția  de  urgență  în  cazurile  de
violență domestică.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Se supune la vot introducerea noului proiect de hotărâre.

Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se prezintă ordinea de zi modificată.

Pct.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din
partea  Fondului  Național  de  Garantare  a  Creditelor  pentru  Întreprinderi  Mici  și
Mijlocii – SA București, plata comisionului de garantare, încheierea acordurilor de



garantare și valoarea proiectului ,, Sistem de supraveghere video în Orașul Făurei,
județul Brăila ,,.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.2.  Proiect  de  hotărâre  privind  constituirea  echipei  mobile  pentru
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.3. Alte probleme.

Se supune la vot ordinea de zi cu noul proiect de hotărâre introdus. Se aprobă
în unanimitate de voturi.

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre.

Pct.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din
partea  Fondului  Național  de  Garantare  a  Creditelor  pentru  Întreprinderi  Mici  și
Mijlocii – SA București, plata comisionului de garantare, încheierea acordurilor de
garantare și valoarea proiectului ,, Sistem de supraveghere video în Orașul Făurei,
județul Brăila ,,.

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.2.  Proiect  de  hotărâre  privind  constituirea  echipei  mobile  pentru
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

Comisia juridică 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. Alte probleme.

Dl.Badiu – în urmă cu ceva timp un copil de la grădiniță a fugit între mașini.
Propune interzicerea sau staționarea mașinilor în fața instituțiilor publice în zilele
lucrătoare de la ora 7.00 la ora 17.00, în fața școlii, grădiniței, spitalului, primăriei,
etc. Sunt foarte multe mașini în timpul săptămânii parcate în locurile instituțiilor
publice !

Dna Dumitru – circulația este îngreunată deoarece părinții vin să-și ia copii de
la grădiniță sau de la școală cu mașinile! Nu se mai poate trece nici pe stânga nici pe
dreapta! Consideră că și părinți sunt vinovați că-i aduc cu mașinile la școală!



Dna Stăncescu – trebuie  hotărâre de consiliu  aprobată privind interzicerea
staționării  mașinilor  în  locurile  publice,  apoi  să  aprobe  inspectoratul  județean
urmând apoi să-și facă datoria și poliția.

Nu mai  sunt discuții. Se închide lucrările ședinței.
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