
     ROMÂNIA
     JUDEȚUL BRĂILA
     CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
     FĂUREI

     PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 30.08.2021 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  Dumitru  Mihaela,  dl.  Lupașcu  Giorgian  Nicușor,  dna  Petrovici
Gabriela  Claudia,  dl.Stancu  Săndel,  dna  Stăncescu  Virginia,  dl.  Tudor  Eugen,
dl.Voinea Ion.

La ședință lipsesc motivat dna Dudău Eugenia și dl.Mocanu Grigore Gabriel.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 21.07. 2021.  

Se aprobă cu 9 voturi ,,pentru,, : dl.Badiu Mihăiță, dna Băbeanu Violeta, dl.
Dogărescu Adrian Cătălin,  dna Dumitru Mihaela,  dl.  Lupașcu Giorgian Nicușor,
dl.Stancu Săndel,  dna  Stăncescu Virginia,  dl.  Tudor  Eugen,   dl.Voinea  Ion și  2
voturi ,,contra,,  dna Călugărițoiu Ionela, dna Petrovici Gabriela Claudia ( nu au fost
prezente la ședința anterioară).

Se prezintă ordinea de zi.

Pct.1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  constituirii  unui  drept  de
superficie cu titlu oneros, fără licitație publică asupra terenului în suprafață de 21
mp,  proprietatea  privată  a  orașului  Făurei,  județul  Brăila,  situat  în  Făurei,  str.
Republicii, nr.55A către Popescu Octavian și Popescu Adriana Nicoleta.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind validarea modificării bugetului local pe anul
2021 efectuate prin Dispoziția primarului nr. 177/10.08.2021.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.3.  Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanților
Consiliului local în consiliul de administrație al Liceului Teoretic ,,George Vâlsan,,
Făurei, pentru anul școlar 2021 – 2022.
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Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.4. 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  constituirii  unui  drept  de
superficie cu titlu oneros, fără licitație publică asupra terenului în suprafață de 21
mp,  proprietatea  privată  a  orașului  Făurei,  județul  Brăila,  situat  în  Făurei,  str.
Republicii, nr.55A către Popescu Octavian și Popescu Adriana Nicoleta.

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 validarea modificării bugetului local pe anul
2021 efectuate prin Dispoziția primarului nr. 177/10.08.2021.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia de urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Dl.Stancu întreabă când se preconizează cu aproximație începerea lucrărilor
pe strada Bărăganului și dacă se știe cum va fi deviată circulația.

Dl.primar  –  în  acest  moment  s-a  finalizat  procedura  pentru  incinte,  toată
documentația inclusiv asocierea cu Consiliul Județean. S- a apelat la un consultant
pentru licitație și se preconizează începerea lucrărilor peste aproximativ o lună.

Cât  despre  circulație  aceasta  va  fi  deviată  pe  la  Găiseanca.  Nu  este  încă
stabilită o strategie, de la DN până în zona locuințelor dar sunt variante de deviere
pe  DN2B spre  Găiseanca,  in  rest  devierea  traficului  mic  se  va  face  pe  străzile
adiacente.

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

Pct.3.  Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanților
Consiliului local în consiliul de administrație al Liceului Teoretic ,,George Vâlsan,,
Făurei, pentru anul școlar 2021 – 2022.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.
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Dna Stăncescu îi propune să facă parte din consiliul de administrație al
Liceului Teoretic ,,George Vâlsan,, Făurei pe dl. Lupașcu Giorgian Nicușor și pe dna
Băbeanu Violeta.

Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre.

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

Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  cu  propunerile  dnei  Stăncescu.  Se
aprobă în unanimitate de voturi.

Pct.4. Alte probleme.

Nu sunt discuții. Se declară închisă ședința. 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                SECRETAR GENERAL
                
        DOGĂRESCU ADRIAN CĂTĂLIN                           ICHIM CORNEL        
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