
                      ROMÂNIA
              JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
                      FĂUREI

            
     PROCES VERBAL

  Încheiat  astăzi  31.08.2020 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.Gherguș Adrian Marian,   dl.Lupaşcu George
Nicușor,  dra Năstase Gina Irina, dna Petrovici Gabriela Claudia,  dna Stăncescu
Virginia, dl.Stancu Săndel, dl.Șoarice Dănuț, dl.Voinea Ion.

La ședință lipsește nemotivat dl. Mocanu Grigore Gabriel.
La ședință participă dna Tișcă Meluța – contabil șef primărie.
Se  supune  la  vot  procesul  verbal  al  ședinței  ordinare  din  data  de
20.07.2020. Se aprobă în unanimitate de voturi.

Se prezintă ordinea de zi.

Pct.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al orașului Făurei a unei platforme pentru colectarea deșeurilor
menajere în vederea desființării.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.2. Proiect de hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate pentru
unii debitori persoane fizice.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe
anul 2020.

Inițiator: Voinea Ionel – primarul orașului Făurei.

Pct.4. Alte probleme.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate de voturi.
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Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâre.

Pct.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al orașului Făurei a unei platforme pentru colectarea deșeurilor
menajere în vederea desființării.

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.
Discuții.
Dl.Gherguș – dacă se desființează acest punct de colectare cetățenii de la

blocuri unde pot duce gunoiul?
Dl.primar – demonstrativ s-a început amplasarea containerelor noi (lângă

transformatorul de la incinta blocului D). Există alternativă, se verifică zilnic, se
urmărește cum se colectează gunoiul însă lumea este temătoare să pună gunoiul
în  aceste  containere  noi!  Viitorul  va  fi  sistemul  de  colectare  selectivă  a
deșeurilor! Se vor instala astfel de containere și la blocurile A4, A5.

Dl. Stancu – aceste containere trebuie verificate mai des.
Dl.primar – acestea noi instalate demonstrativ sunt verificate zilnic.

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

Pct.2. Proiect de hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate pentru
unii debitori persoane fizice.

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.
Discuții.
Dl.primar  –  ceea  ce  s-a  propus  în  acest  proiect  de  hotărâre  este  și  ca

urmare a verificării Curții de Conturi care au venit cu această soluție de trecere
în stare de insolvabilitate pentru unii debitori. Este o măsură legală, acest proiect
este pregătit încă din luna februarie ca să se ajungă la declararea acestei stări
trebuie făcute în prealabil verificări și întocmite documente o parte din acești
debitori nefiind din orașul nostru.

Dl.Stancu  –  acest  proiect  de  hotărâre  trebuia  înaintat  spre  aprobare
Consiliului local  după alegerile locale ca să nu se lase loc de ,,interpretări,,!.

Dl.primar – își menține acest proiect de hotărâre,
Dl.secretar -în proiectul de hotărâre se menționează ,, că aceste creanțe se

trec într-un cont separat,,, aceste datorii nu se șterg!.
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Dl.primar – astfel de situații  vor exista și  pe viitor,  orice primar ar fi!
Dacă debitorii nu sunt găsiți aceste datorii intră în prescriere.

Dna  Stăncescu  –  fiecare  dintre  membrii  Consiliului  local  trebuie  să-și
asume, nu trebuie amestecată campania electorală cu ceea ce trebuie făcut în
Consiliul local. Discuții vor exista dar Consiliul local trebuie să-și facă datoria
până  în  ultima  zi  de  mandat.  Nu  foarte  mulți  pot  beneficia  de  insolvență
deoarece sunt niște condiții de îndeplinit dar acele amenzi care rămân creează
debite în continuare.

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 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.
Dna Tișcă – față de proiectul de buget transmis către Consiliul local a

intervenit o modificare privind repartizarea pe trimestre a sumei de 61.000 lei
reprezentând sume alocate  din TVA pentru  CES,  respectiv  în  bugetul  inițial
suma a fost prevăzută în trim.IV iar potrivit adresei nr.3.6664 din 27.08.2020 a
AJFP Brăila suma a fost repartizată în trim III.

Dl.Gherguș  –  din  banii  alocați  pentru  Clubul  Sportiv  ce  sumă  a  fost
achitată?

Dna  Tișcă  –  potrivit  L.115/2020,  valoarea  finanțărilor  pentru  Clubul
Sportiv pentru tot anul 2020 nu poate depăși 3% din suma reprezentând cotele
defalcate din impozitul de venit. Pentru anul 2020 sunt estimate a fi încasate
2.464.000 lei astfel că alocația maximă ce poate fi acordată Clubului Sportiv
este de 73.000 lei. La data de 30.06.2020 alocațiile bugetare către Clubul Sportiv
au fost de 100.000 lei. Alocațiile bugetare pe lunile iulie și august în sumă de
32.000 lei au fost refuzate la viză plățile făcându-se pe propria răspundere a
ordonatorului principal de credite.

Dl.primar – în acest moment au fost virate pe tranșe lunare toate sumele
angajate prin proiectul de buget. De două luni însă s-a primit refuz de viză, s-a
emis  dispoziție  prin  semnătură  proprie  deoarece  are  acest  drept.  Ce va  fi  în
continuare este că își va asuma această cotă lunară.

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

Pct.4. Alte probleme.
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Dl.președinte de ședință supune atenției Consiliului local spre aprobare o
adresă din partea Liceului Teoretic ,,George Vâlsan ,, care solicită desemnarea a
doi  reprezentanți  ai  Consiliului  local  care  să  facă  parte  din  Consiliul  de
Administrație al liceului.

Dna Stăncescu o propune pe dra Năstase Gina și pe dl. Lupașcu George.
Se supune la vot propunerea. Se aprobă în unanimitate de voturi.
Dl.primar  –  mulțumește  Consiliului  local  pentru  modul  în  care  și-au

exercitat  acest  mandat  chiar  dacă  au  mai  existat  și  păreri  ,,contra,,.  Urează
succes tuturor, să fie o campanie curată!.

Dna Stăncescu – acest Consiliu local a fost un model pentru alte Consilii
locale,  are convingerea că fiecare atunci când a votat s-a gândit  mai întâi  la
promisiunea  făcută oamenilor.  Ne aflăm în campanie își  dorește  ca  cetățenii
orașului să voteze pentru ei. A fost  o echipă bună, a respectat votul oamenilor și
instituția  sub  care  și-au  desfășurat  activitatea  timp de  4  ani.  Dorește  succes
tuturor!

Dl.Gherguș – întreabă cum se va începe școala?
Dna  Petrovici  –  deocamdată  nu  s-a  finalizat  nimic!  S-au  întâlnit  în

Consiliul  de   Administrație  al  liceului  în  urmă  cu  două  săptămâni  unde  a
convenit să se vină la școală cei de la grădiniță, ciclul primar și cei de la clasele
terminale.

Ciclul primar vor veni în două schimburi, clasa a VIII – a (este o singură
clasă) vor veni toți obișnuit fără probleme. La clasele de a XII – a unde sunt
două clase nu vor fi probleme. Există o clasă a XII -a de filologie care se vor
împărți în două schimburi. Pentru ceilalți adică clasele mai puțin numeroase vor
veni obișnuit  la școală,  cealaltă jumătate vor veni jumătate în clasă jumătate
acasă. Se va semna contract cu Romtelekom să se asigure internet în toate sălile
de clasă, încă nu sunt leptopuri dat există câștigat un proiect pe fonduri europene
unde s-au primit 24 mii euro cu care va fi achiziționate leptopuri, camere, etc...
Se mai așteaptă și alte lămuriri pentru viitor.

Dna Stăncescu – întreabă despre sănătatea copiilor !
Dna Petrovici – Oficial nu se știe nimic!

Nu mai sunt discuții. Se declară închisă ședința.

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR GENERAL,
                
             STANCU SĂNDEL                               ICHIM CORNEL         
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