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     R O M A N I A 

JUDETUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCSANI 

   CONSILIUL LOCAL 

MINUTA 

privind proiectele de act normativ din cadrul ședinței Consiliului local al 

municipiului Focșani din 28 noiembrie 2018 

 

Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul 

Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Focşani. 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, 

deschide şedinţa ordinară din 28.11.2018, şedinţă convocată prin dispoziţia domnului 

Primar nr. 1204/22.11.2018, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 21 

consilieri locali.  

Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este 

astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Bună 

seara. Bine ați venit la ședința ordinară din 28 noiembrie 2018, şedinţă ce a fost 

convocată prin dispoziţia nr. 1204/22.11.2018, emisă de către domnului Primar al 

Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă. Vă informez că în sală sunt prezenți toți 

cei 21 de consilieri locali ce alcătuiesc Consiliul Local Municipal Focșani. Vă rog, 

domnilor consilieri să vă pronunțați cu privire la procesul verbal al şedinţei ordinare 

din 31.10.2018. Vă rog, domnule consilier Tănase”. 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Mulțumesc, domnule secretar. Am citit 

procesul verbal și am văzut că la proiectul 47, unde a fost vorba de o mărire de capital 

social de 2 milioane de lei, scrie că se aprobă cu 11 voturi pentru și 8 împotrivă din 

partea unor consilieri...” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Dați-

mi, vă rog, pagina. Am procesul verbal în față, dar nu știu la ce... vă rog.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “53... Deci eu aș vrea să vă întreb, domnule 

secretar, dacă sunteți de acord cu ceea ce se afirmă la acest proces verbal ca să știm și 

noi cum procedăm mai departe și dumneavoastră asigurați legalitatea...” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „La 47 

vă referiți?” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Proiectul 47, da.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Nu 

mai sunt discuții... se supune la vot proiectul nr. 47 și se aprobă cu 11 voturi pentru și 

8 împotrivă.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Nu este un proiect cu două treimi, nu? În 

opinia dumneavoastră...” 
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Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Un 

pic... stați că nu am..., vreau să văd titlul. Proiectul se numește...” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Proiectul e cu mărirea de capital social.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Poftiți?” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “E cu mărirea de capital social.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Punctul 47, voiam să verific titlul... ”proiect de hotărâre privind aprobarea majorării 

capitalului social al S.C. ENET S.A. Focșani, inițiator domnul Primar”. Da... e vorba 

de o alocație bugetară, e un proiect de hotărâre care privește bugetul și o alocație 

bugetară se aprobă cu 11 voturi...” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “E de mărire de capital social.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Nu, 

nu. E o alocație bugetară. Se alocă bani din bugetul...” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “De capital social.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Dacă 

se virează bani în contul societății, nu înseamnă că este o hotărâre care privește 

bugetul?” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Deci, dumneavoastră considerați că este 

legal, da?” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Cu 

11 voturi, da.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Bun, dacă dumneavoastră spuneți că este 

legal, este în regulă, mulțumesc.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Bine. 

Mulțumesc. Vă rog...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu: ”Aceeași nelămurire, mulțumesc. Aceeași 

nelămurire am și eu pe marginea acestui proiect 47 și aș intra puțin în tehnic, dacă îmi 

dați voie. Mie mi se pare că se încalcă puțin, puțin... se încalcă art. 58, alin. 3 din 

regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Focșani. De ce spun 

lucrul ăsta? Articolul respectiv prevede că proiectele supuse dezbaterii și referitoare la 

patrimoniu se aprobă cu două treimi... acum... dacă îmi dați voie în 2-3 fraze să 

conchid. În materia societăților comerciale, așa știu eu, acum dumneavoastră mă 

contraziceți... patrimoniul, noțiunea de patrimoniu este utilizată, fie privind atribuțiile 

administratorilor sau ale cenzorilor, fie privind majorarea sau diminuarea capitalului 

social, fie privind fuziunea, divizarea s.a.m.d. a persoanelor juridice. Din punct de 

vedere..., hai s-o numesc teza asta pune, practic, semnul egalității între noțiunea 

juridică de patrimoniu și noțiunea economică de patrimoniu. Mai mult decât atât... dacă 

ne uităm și la art. 115, alin. 2 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale și acolo 

spune clar că și în adunearea generală a societății privind un proiect referitor la 

majorarea capitalului social se face tot cu două treimi. De asta eu sunt un pic nelămurit 

și vă aștept...” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Cred 

că faceți o ușoară confuzie... când vorbiți de...” 
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Domnul consilier Gheoca Corneliu: ”Ăsta era titlul proiectului nr. 47. Proiect 

de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Enet.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Majorarea capitalului social se face prin virament a unei sume din cadrul bugetului 

Consiliului Local către societatea Enet, care este societate cu capital integral al 

Municipiului Focșani. Nu s-a transferat din patrimoniu UAT-ului sau patrimoniul 

Primăriei către S.C. un bun. E vorba de o alocație bugetară care în final are ca obiect 

majorarea capitalului social și fac vorbire de acest capital social pentru că 

dumnevoastră o să vedeți și ați văzut cu siguranță în hotărâre și în proiect că consecința 

măririi capitalului social este și mărirea numărului de acțiuni. Asta înseamnă că tot 

Municipiul Focșani este cel care-și păstrează calitatea de acționar la societate, doar că 

numărul de societăți crește corespunzător cu alocația bugetară. Ăsta este motivul pentru 

care am apreciat că 11 voturi sunt suficiente pentru ca acest proiect să fie adoptat cu 

11 voturi. Da? Bun. Dacă mai sunt discuții pe marginea procesului verbal...” 

Domnul consilier Radu Nițu: ”Domnule secretar, eu zic să închidem acest 

subiect, pentru că au mai fost majorări de capital social la S.C. Enet S.A cu 11 voturi, 

deci e o majorare financiară, deci nu e cu capital, cu patrimoniu, cum credeți 

dumneavoastră aici... și eu zic că trebuie să încheiem subiectul ăsta.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Continui să vă întreb dacă mai sunt discuții pe marginea... vă rog.” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Vă mulțumesc. La proiectul 9, 

proiectul de hotărâre, pagina 18, ca să identificați mai ușor, privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reparații capitale ale 

Monumentului Unirii din Municipiul Focșani”. Am făcut un amendament ca reparațiile 

să fie terminate până la 1 decembrie. Nu a fost supus la vot, de aceea aș vrea să mă 

abțin. Mulțumesc. Iar în procesul verbal…” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „La 

pagina nr. 18 vorbim de proiectul nr. 8 care este…” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „9…” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Păi 8, 

9… proiectul de hotărâre nr. 9 ..., vă referiți la proiectul nr. 10? Nu, mai înainte...” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Nu, la indicatorii tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: „Reparații capitale ale Monumentului Unirii 

din Municipiul Focșani”. În procesul verbal la pagina 18 și 17 apare.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „La 

pagina 16 va citez în procesul verbal... ”eu am de făcut o observație și un amendament 

la acest proiect. Cred că ar fi rușinos ca data de 1 decembrie să ne găsească cu schele 

în Piața Unirii de Ziua Națională a României. Conform art. 54 din al. 4 din regulament, 

propun ca durata de ralizare a investiției să fie finalizată până la data de 1 decembrie. 

Mulțumesc.”. Și încep discuții pe două pagini. Poftiți?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Da... și fără un motiv anume nu 

s-a supus la vot acest amendament.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„Acum... dumnevoastră veniți după o lună să-mi spuneți că nu s-a consemnat ceva?” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Am zis și atunci...” 
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Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Da... 

e dreptul dumneavoastră să vă abțineți la procesul verbal de astăzi. La fiecare proiect 

dumneavoastră discutați, ceea ce se discută reiau ca și conținut în procesul verbal și 

supun la vot... am înțeles.” 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Da, am înțeles... păi am zis drept 

pentru care mă voi abține de la...” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Da, e 

dreptul dumneavoastră. Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Vă citeam ceea ce ați spus 

dumneavoastră ca și propuneri la proiectul nr. 8. Alte discuții? Vă rog, domnule 

consilier.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Mă voi abține de la vot, întrucât nu am 

participat la ședință. Vă mulțumesc.” 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Vă 

mulțumesc și eu. Alte opinii, alte... atunci supun la vot acest proces verbal.” 

Se supune la vot procesul verbal, se votează cu 12 voturi pentru și 9 abțineri din 

partea următorilor consilieri locali: Tănase Neculai, Bîrsan Costel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Filimon 

Ionuț, Gheoca Corneliu Dumitru și Buzoi Dan, acest proces verbal fiind aprobat.  

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „Vă 

mulțumesc și dau cuvântul domnului președinte de ședință.” 

La şedinţă participă: 

- d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani; 

- d-na Marlena Șerbănuț – Consilier Cabinet Primar; 

- d-nul Manoliu Marius - Consilier Cabinet Primar; 

- d-nul Dan Gabriel Grigoraș Mocanu – Director Executiv Direcția Relații 

Interne și Internaționale; 

- d-na Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii; 

- d-na Carmen Grosu – Director executiv - Direcţia Economică; 

- d-na Simona Poieană – Şef Serviciu buget, contabilitate; 

- d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

- d-na Rodica Constantinescu – Inspector Serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

- d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

- d-na Oana Amăriuței – Șef Serviciu administrarea domeniului public și privat,  

publicitate; 

- d-nul Hagiu Marian - Inspector Compartiment Cadastru; 

- d-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor și 

investițiilor; 

- d-na Botezatu Ema - Inspector Compartiment transport urban; 

- d-ra Radu Andreea - Arhivar Serviciu administrație publică, agricultură; 

- d-ra Dascălu Cristina - Inspector Direcția relații interne și internaționale; 

- d-na Necoară Irina - Inspector Direcția relații interne și internaționale; 

- d-na Mocanu Diana - Inspector Biroul relații cu publicul; 

- d-na Țîru Marinică Ramona - Inspector Biroul relații cu publicul; 
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- d-na Trufă Cecilia - Inspector Biroul relații cu publicul; 

- d-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții; 

- d-na Andreea Cherciu – Șef Serviciu Autorizări construcții; 

- d-nul Păduraru-Coban George-Daniel - Șef Serviciu Strategie si dezvoltare 

urbană; 

- d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, Aparatul Permanent de lucru al 

Consiliului local; 

- d-nul Michulec Nicu – Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

- d-ra Ionica Mandea – Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

- d-na Diana Cotea – Șef Birou Agricultură; 

- d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

- d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte; 

- d-nul Meluș Nazâru - Şef serviciu impozite şi taxe locale; 

- d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani; 

- d-nul Nicu Statache – Director PARKING Focsani S.A.; 

- d-nul Adrian Vulpoiu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani; 

La şedinţă mai participă cetăţeni ai Municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locale. 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Mulțumesc, domnule 

secretar. Bună seara. Bună seara, domnule Primar, doamnelor și domnilor consilieri, 

stimați invitați, stimați invitați ai mass-mediei centrale și locale.” 

Se dă curs citirii ordinii de zi care cuprinde 47 puncte: 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri 

1. proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de cumpărare a unui imobil 

compus din construcție cu suprafața desfășurată de 834 mp și teren aferent în suprafață 

de 455 mp, situat în municipiul Focșani, str. Leopoldina Bălănuță nr. 13, județul 

Vrancea; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită 

Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani până la data de 31.03.2021, a drumului 

de exploatare situat în extravilanul municipiului Focșani, Tarlaua 90; Iniţiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani, în domeniul privat al municipiului Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea 

valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al 

municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor aduse anexei la 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea 
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inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui schimb de teren dintre 

municipiul Focșani și domnii Țigănescu Marian și Țigănescu Liliana Daniela; Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe 

perioada 01.12.2018-30.04.2019, către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani 

a spațiului disponibil în suprafață de 57 mp. situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea amenajării și punerii 

acestuia la dispoziția Clubului de șah al pensionarilor din municipiul Focșani; Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 299/2018 privind aprobarea încredințării în folosință gratuită 

pe o perioadă de 3 ani, către Societatea Națională de Cruce Roșie - Filiala Vrancea a 

unui teren în suprafață de 500 mp situat în Focșani, T 70, P 4154, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani, în vederea derulării proiectului „Sub 

Acoperișul Crucii Roșii"; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12. proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului comunitar consultativ 

al municipiului Focșani și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

acestuia; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

13. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 154/29.05.2012 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare pasaj 

Cinematograf Balada" din Municipiul Focsani, judetul Vrancea; Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza 

Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare 

si modernizare Piateța Teatru și Piațeta Milcov"; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza 

proiect tehnic și detalii de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Reparații capitale și dotări Sala de ședințe a Primăriei municipiului Focșani"; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza 

Documentație avizare lucrări de intervenție pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Reabilitare și modernizare bloc situat în str. Măgura nr. 123", municipiul Focșani, 

județul Vrancea; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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17. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza 

proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Reparaței corp 

clădire servicii situată în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56"; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza 

proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire gard 

împrejmuire și camere de luat vederi Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu, str. 

Tinereții nr. 2"; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 

local nr. 84/2018 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse 

pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018, cu modificările și 

completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7,50 mii lei, din 

bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018, pentru susținerea proiectului „MOȘ 

CRĂCIUN LA CINEMA", inițiat și organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

21. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, 

statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

22. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare 

Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare; Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând 

propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafețe de teren în baza art. 36 alin. (3) 

din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

24. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la 

cumpărarea imobilului monument istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-

06416 din Focșani, strada Cuza Vodă nr. 4-6, P. 9216-9220, aflat în proprietatea 

domnilor Plăcintă Sorin-Nicolae și Plăcintă Adina-Maria; Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

25. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea 

Consiliului local nr. 186/2017 privind alegerea formei de gestiune a serviciului public 

de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și 

privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 16,30 mp. situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 16, bl. A2, sc. 1, 

județul Vrancea, T. 193, P. 10587 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către Cabinet Medical Individual - Dr. Mihai V. Ramona; Iniţiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 
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27. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 18,00 mp. situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 57, județul 

Vrancea, T. 72, P. 4300 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către 

SC GEMAR SERCOM SRL reprezentată de domnul Ochian Gelu; Iniţiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 37,00 mp. situat în Focșani, str. Constructorului nr. 19, bl. P7, 

județul Vrancea, T. 211, P. %11590 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către doamna Cosma Norica; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 19,20 mp. situat în Focșani, str. Duiliu Zamfirescu nr. 14, bl. 

14, județul Vrancea, T. 101, P. 5406 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către domnul Chirică Panaite; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

30. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului 

de uz și servitute asupra unui teren pe o lungime de 68,00 m către ENGIE România SA 

- Distrigaz Sud Rețele SRL; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

31. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a 

apartamentului situat în municipiul Focșani, Aleea Căminului nr. 12, bl. G2, et. 3, ap. 

72, județul Vrancea; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

32. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situate 

în str. Fulger, bl. 9, ap. 11, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în 

locuință de serviciu; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

33. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un 

număr de 4 (patru) familii în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată 

și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 

Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: consilier 

local, Ungureanu Daniel 

34. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pe anul 2018, 

actualizată, pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile HCL 

nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele 

sociale, precum și actele necesare depunerii dosarului de locuință socială; Iniţiator: 

consilier local, Radu Nițu 

35. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora 

li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 

114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: consilier 

local, Radu Nițu 

36. proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr. 160/2017 

privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat 

al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

37. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind identitatea 

cromatică a clădirilor din municipiul Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

38. proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de transport public local 

de persoane prin curse regulate speciale și aprobarea Regulamentului de organizare și 
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executare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate 

speciale; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

39. proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării din bugetul local 

al municipiului Focșani a contravalorii transportului elevilor organizat prin curse 

regulate speciale la și de la instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din 

municipiu; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

40. proiect de hotărâre privind eliberarea licențelor de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de 

transport Transport Public SA; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

41. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru declanșarea 

procedurii de selecție pentru un membru în consiliul de administrație la Societatea 

PARKING Focșani S.A.; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

42. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 

transport public local prin curse regulate „Asociația Metropolitan Trans"; Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

43. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 89685 din 18.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Atragere terenuri, cu suprafața de 22863,0 mp, în intravilan în 

vederea construirii de locuințe individuale" - ce se va realiza în județul Vrancea, 

Focșani, extravilan, T. 30, P. 153, nr. cad. 10092/15N, 10092/26N, 58205, 56566, 

59843, 61358, 55651, 55332, 55331, 54311, 10092/22n, 58202, 58203, 58204, 55111, 

10092/17N, 54312, 55662, 10092/11N, 10092/13N, 0092/12N, 51080, 51081, 56378, 

pe terenul în suprafață de 22863,0 mp; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

44. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 89799 din 19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Elaborare de PUZ pentru atragerea în intravilan a terenului în 

suprafață de 5.100,0 mp pentru construire depozit de mobilă și împrejmuire" - ce se va 

realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan-DN 23, T. 74, P. 384, Mândrești, nr. 

cad. 60594, pe terenurile în suprafață de 5.100,0 mp; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

45. proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor practicate în anul 2019 și a 

prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, de către Societatea 

Administrația Piețelor Focșani S.A.; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

46. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și 

cheltuieli al S.C. ENET S.A. Focșani pe anul 2018 și estimat pe următorii 2 ani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

47. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2018; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de 

Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură. 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Aș dori să știu dacă mai 

sunt alte proiecte de introdus pe ordinea de zi. Domnule Primar, vă rog.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă dă curs citirii proiectelor suplimentare la 

ordinea de zi  
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1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 

Local nr.59/2007, privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor 

de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.2 și art.3 din Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.36/215 din 31.07.2012 privind aprobarea 

modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea 

energiei termice de către SC ENET S.A. Focșani; 

3. proiect de hotărâre privind, îndreptarea erorii materiale strecurate în art.1 din 

HCL nr.442/31.10.2018 pentru modificarea alin.1 al art.1 din HCL nr.139/2018 privind 

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5,00 

mp. situat în Focșani, str.Panduri nr.9,sc.6, adiacent ap.102, T 188, P 10178% 

aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, în favoarea domnilor Dima 

Adrian, Dima Maria Ilinca și Udrea Antoneta. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară  a investiției propuse 

a fi realizată prin proiect pentru obiectivul ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și 

echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Edmond Nicolau”. 

5. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr.425/2018 privind aprobarea alocării sumei de 52,50 mii lei din bugetul local 

al Municipiului Focșani pe anul 2018 pentru organizarea manifestațiilor prilejuite de 

sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României; 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Mulțumesc, domnule 

Primar. Vă rog, domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Mulțumesc. O să încerc să citesc repede. 

Deci proiect de hotărâre, având în vedere situații în care diferite persoane sau grupuri 

de interese au fraudat sau încearca fraudarea bugetelor locale prin lucrări de proastă 

calitate efectuate de societăți comerciale pe care le administrează sau la care sunt 

acționari… Depășirea termenelor de execuție, aducând prejudicii imense bugetelor 

locale, mai ales în derularea unor proiecte cu finanțate europeană; intrarea în 

insolvență, în timpul derulării unor contracte, a societăților comerciale pe care le 

administrează sau la care sunt acționari, creând prejudicii mari consiliilor locale; 

înființarea altor societăți comerciale pe care le administrează sau la care sunt acționari, 

în acest fel evitând răspunderea pentru contractele derulate de fostele societăți 

comerciale pe care le-au administrat; înființarea altor societăți comerciale pe care le 

administrează sau la care sunt acționari soții, soțiile sau rudele de gradul 1 sau 2 prin 

astfel de paravane continuând nestingherit să aibă acces la proiectele comunității 

locale. Având în vedere aceste aspecte, propun... se interzice subconstractarea 

lucrărilor câștigate prin încredințare directă sau prin licitație organizată de Primăria 

Municipiului Focșani, Consiliul Local sau unitățile subordonate acestora cu excepția 

lucrărilor care nu sunt în obiectul de activitate al contractorului sau pe care nu este 

autorizat să le execute.  

Art. 2 - în cazul amenajării și asfaltării străzilor se instituie o garanție de 3 ani 

de la data recepției, dacă în termenul de garanție mai sus menționat, în carosabil apar 

gropi, găuri, executantul lucrării este obligat să înlocuiască covorul asfaltic pe acea 
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bandă de mers pe distanță de 3 metri înainte și după defecțiunea constatată, dacă strada 

este mai scurtă de 6 metri, se asfaltează întreaga stradă.  

Art. 3 - dacă o societate comercială, câștigătoare a unei licitații, încalcă 

prevederile prezentei hotărâri sau caietului de sarcini, aceasta nu va mai avea dreptul 

de a primi lucrări prin încredințare directă sau de a participa timp de 10 ani la licitațiile 

organizate de Primăria Municipiului Focșani, Consiliului Local sau unitățile 

subordonate acestora.  

Art. 4 - dacă o societate comercială, câștigătoare a unei licitații intră în 

insolvență, din cauze imputabile acesteia, în timpul derulării unui contract, producând 

prejudicii, aceasta nu va mai avea dreptul de a primi lucrări prin încredințare directă 

sau de a participa la licitații timp de 10 ani organizate de Primăria Municipiului 

Focșani, Consiliului Local sau unitățile subordonate acestora.  

Art. 5 - mai e încă unu, 6 și atât. Dacă o societate comercială are un acționar sau 

un administrator, o persoană care a fost acționar sau administrator al unei societăți 

comerciale care se găsește în situația prevăzută la art. 3 sau 4, aceasta nu va mai avea 

dreptul de a primi lucrări prin încredințare directă sau a participa la licitații. 

Art. 6 - și ultimul, dacă o persoană este acționarul sau administrator al unei 

societăți comerciale și este soțul, soția sau ruda de gradul 1 sau 2 cu altă persoană care 

este sau a fost acționar sau administrator al unei societăți comerciale care se găsește în 

situația prevăzuta la art. 3 și 4, această societate nu va mai avea dreptul de a primi 

lucrări prin încredințare directă sau a participa la licitații organizate de Primăria 

Municipiului Focșani, Consiliului Local timp de 10 ani. Mulțumesc. Fac apel la colegii 

mei din PSD să fiți alături de focșăneni, apărați drepturile și interesele lor.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Mulțumesc, domnule 

consilier.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Și nu a acestor grupuri de interese care 

prejudiciază...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Domnule consilier, am o 

rugăminte. Când am spus mulțumesc, e mulțumesc. Vă rog să vă conformați. Bun, 

domnul consilier Iorga.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule președinte, vă rog să mă lăsați să-

mi termin fraza.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Domnule consilier, în 

primul rând acest proiect trebuia discutat la... vă rog să terminați, dacă tot doriți să 

terminați.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Deci apelez la dumneavoastră să fiți cu 

focșăneii, cu cetățenii, să barăm odată acest drum al acestor grupuri de interese care 

fraudează bugetele locale. Mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Da, bun. Sunt afirmații 

totuși nefondate și nu ar fi indicat să vin aici... da, bine, am înțeles.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule președinte, nu am făcut acuzații, 

am propus un proiect de hotărâre, da?” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Da, bine mulțumesc. Vă 

rog, domnule Iorga.” 
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Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: ”Vă mulțumesc, domnule președine. 

Și aș ruga colegii de la PNL, așa cum l-am lăsat pe domnul Bîrsan să-și expună 

pledoaria, să nu mă întrerupă nici pe mine, da? Vă mulțumesc mult. Stimate domnule 

coleg, noi am demonstrat în nenumărate rânduri și la fiecare ședință, o iau cu coada 

spre cap că suntem împreună pentru dezvoltarea orașului, pentru infrastructură și 

pentru cetățeni. Vă rog frumos, e vorba de bun simț, da? V-am rugat de la început să 

fim civilizați, sala de ședințe este plină și nu vreau să vă dați dumneavoastră în 

spectacol astăzi.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Vă referiți la proiectul pe care l-am supus 

aprobării?” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: ”Vă rog una și dumnevoastră...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Domnule consilier Bîrsan, 

vă rog frumos doar eu vă dau dreptul de a vorbi. Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: ”V-am precizat, o iau de la coadă la 

cap... ați spus că noi, grupul PSD, nu suntem pentru cetățeni. Am demonstrat în 

nenumărate rânduri. Nu mă mai întrerupeți, vă rog frumos.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Domnule consilier Bîrsan, 

dacă încă o dată... domnule... domnule consilier Bîrsan, lăsați-l domnule să vorbească! 

Domnule, căutați să înțelegeți ce spune și lăsați-l să vorbească până la sfârșit. Deci, vă 

rog frumos. Vă dau avertisment, vă rog frumos să... da... eu o să vă ridic dreptul de a 

vorbi dacă continuați în acest ritm. Domnule Iorga, vă rog frumos... 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: ”Da, mulțumesc. Cum ați tras 

concluzia asta? N-ați votat niciun proiect cu două treimi care este în interesul 

cetățenilor din Municipiul Focșani. Asta am vrut să vă spun este clar și simplu.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule Marius Iorga, eu am făcut...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Bun, domnule consilier, vă 

rog să continuați...” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: ”Nu v-a dat nimeni cuvântul, lăsați-

mă să termin.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Este exact stilul 

dumneavoastră de a nu lăsa oamenii să-și spună punctul de vedere, da? Au ascultat, v-

au ascultat, vă rog să încetați cu discuțiile astea. Domnule Tănase, nu... domnule, vă 

rog frumos să luați mâna de pe butonul ăla. V-am explicat că nu aveți dreptul să vorbiți 

acum, vorbește domnul Iorga. Ce-i atât de greu? Vă rog frumos încă o data respectuos 

să luați mâna de pe acel buton.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: ”Referitor la expunerea 

dumneavoastră care mie mi s-a părut mai mult un proiect de lege, sincer... decât un 

proiect de hotărâre. Vreau să vă spun că nu a fost frumos din partea dumneavoastră că 

ați adus niște acuze grave societăților care au fost, sunt și vor fi implicate în executarea 

unor lucrări.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: ”N-ați înțeles nici acum...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Domnule consilier Iorga, 

vă rog...” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: ”Pentru domnul președinte și 

colegilor mei, le spun, mie nu mi s-a părut că seamănă cu un proiect de hotărâre.” 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Domnule Iorga, acesta este un proiect de 

hotărâre, nu e o acuzație.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Bun... deci... supunem la 

vot... nu aveți dreptul de a vorbi pentru că... aveți un proiect? Dacă aveți proiect, da, 

dacă nu, nu. Nu, nu, n-ați înțeles. Deci proiectele se discută acum. Da, eu am... nu am 

început ședința. Deci acum suntem la proiecte. Dacă aveți un alt proiect...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Sunt în comisia de buget și am 

tot dreptul să vorbesc.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: “Nu se discută, deci se 

discută doar pe proiecte, dacă aveți un proiect în completarea ordinii de zi. Dacă nu o 

să supunem la vot proiectele și după aceea, dacă aveți ceva de spus, bine.” 

Nu mai sunt discuții, se supun la vot introducerea proiectelor în suplimentarea 

ordinii de zi, proiecte propuse de domnul Primar Cristi Misăilă și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 9 abțineri din partea următorilor consilieri locali: Tănase Neculai, Bîrsan 

Costel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea 

Alina Ramona, Filimon Ionuț, Gheoca Corneliu Dumitru și Buzoi Dan. 

Se supune la vot introducerea proiectului propus de domnul Bîrsan și se respinge 

cu 12 abțineri și 9 voturi pentru din partea următorilor consilieri locali: Tănase Neculai, 

Bîrsan Costel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, 

Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Gheoca Corneliu Dumitru și Buzoi Dan.  

Se prezintă punctul 36 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru 

completarea anexei la HCL nr. 160/2017 privind aprobarea regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare 

a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani; Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Iarăși un alt proiect, banui că 

vă interesează, din păcate nu suntem decât 12, supunem la vot! Lăsați, amendamentul 

îl spuneți data viitoare…..și acest proiect a fost respins!” 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul 36 și cu 12 voturi „pentru” proiectul 

a nu a fost aprobat. 

Se prezintă punctul 37 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din municipiul Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Dacă sunt discuții! Vă rog 

domnule consilier Mersoiu!” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: “Aici am un amendament! Vă mulțumesc, și 

anume se modifică art 4 și va avea următorul conținut: Art. 4 “Fațada va fi tratată ca 

un totunitar, este strict interzisă zugravirea parțială a fațadei indiferent de zona în care 

e amplasată clădirea! Proprietarii clădirilor au obligația să uniformizeze aspectul 

cromatic al clădirilor respectând prevederile prezentului regulament în decurs de  36 

de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament” Vă mulțumesc!”  

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc domnule 

consilier, dacă mai sunt alte discuții?”  
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Se supune la vot amendamentul domnului consilier Ionuț Mersoiu și se aprobă 

cu 12 voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul 37 în integralitate și cu 12 voturi „pentru” proiectul a 

a fost aprobat devenind hotărârea nr. 469.    

Se prezintă punctul 38 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind înființarea 

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale și 

aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport public 

local de persoane prin curse regulate speciale; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul 38 și cu 12 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr.  470. 

Se prezintă punctul 43 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 89685 din 18.10.2018 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere terenuri, cu 

suprafața de 22863,0 mp, în intravilan în vederea construirii de locuințe individuale” – 

ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 30, P. 153, nr. cad. 

10092/15N, 10092/26N, 58205, 56566, 59843, 61358, 55651, 55332, 55331, 54311, 

10092/22n, 58202, 58203, 58204, 55111, 10092/17N, 54312, 55662, 10092/11N, 

10092/13N, 0092/12N, 51080, 51081, 56378, pe terenul în suprafață de 22863,0 mp; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: “La acest proiect nu particip la vot!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc, domnule 

Secretar vă rog să notați!” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul 43 și cu 11 voturi „pentru” și 1 

neparticipare din partea domnului consilier Ionuț Mersoiu, proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 475. 

Se prezintă punctul 44 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 89799 din 19.10.2018 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare de PUZ pentru 

atragerea în intravilan a terenului în suprafață de 5.100,0 mp pentru construire depozit 

de mobilă și împrejmuire” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan-

DN 23, T. 74, P. 384, Mândrești, nr. cad. 60594, pe terenurile în suprafață de 5.100,0 

mp; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Se supune la vot proiectul 44 și cu 12 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 476. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu:  S-a produs o confuzie și vreau 

să revin la proiectul, dacă sunteți de acord domnilor consilieri, la proiectul nr. 36 mai 

dau o dată citire: “proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCL nr. 160/2017 

privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat 

al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă”. Dacă sunt discuții, 

vă rog domnule consilier Mersoiu  
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 Domnul consilier Ionuț Mersoiu: unul din amendamente, că sunt mai multe 

amendamente, la Art. 1, pct. 1 se va modifica, e o greșeală de scriere, și va avea 

următorul conținut “art 22 lit g1 persoanele cu handicap sau reprezentanții legali ai 

acestora, la cerere, pot beneficia de un card legitimație pentru locuri gratuite de parcare, 

în parcările din Municipiul Focșani. Costurile aferente atribuirii cu titlu gratuit al 

parcărilor pentru persoanele cu handicap vor fi suportate de către autoritatea publică 

locală, în conformitate cu prevederile art 65 din Lg 448/2006 privin protecția și 

promovarea persoanelor cu handicap după cum urmează: tarif loc de parcare pentru 

personae cu handicap 120lei/an (aici era scris pe lună) deci 120lei /an  la care se adaugă 

TVA, modul de decontare se va face în baza unei situații întocmită de operator și 

înaintată serviciilor conpetente în acest sens”. Și mai avem o serie de amendamente 

propuse…..completarea anxeei la HCL 160/27.04.2017 venită de la S.C. PARKING 

S.A. prin decizia consiliului de administratie nr 42/02.11.2018 după cum urmează: 

propunere de modificare și completare a art. Nr 29 lit a din Hotărârea  Consiliului Local 

nr 160/2017 art 29 - 1. parcările publice cu plată sunt parcările cele mai solicitate din 

Municipiu 2. Taxa de utilizare a parcărilor se plătește direct la reprezentanții 

operatorului împuterniciti în acest scop în sistem de autotaxare utilizând parcometrele, 

încasatorii situați în apropierea locului de parcare sau prin SMS. 3. Pentru staționarea, 

parcarea în parcările cu plată din Municipiul Focșani, se percep următoarele tarife: a) 

tarifele pentru zona A valabile pentru autovehiculele cu masa mai mica de 3,5 tone și 

lungime până la 5m, plată directă sau autotaxare 2lei/oră, plata prin SMS 0,40 

EURO/oră la care se adaugă TVA, plata directă sau autotaxare 16lei/zi, plata prin SMS 

3,50Euro/zi la care se adaugă TVA. Zona A va fi cuprinză în petrimetrul format din 

următoarele străzi din Municipiul Focșani, str. Aurora, str. Ana Ipătescu, str. Cuza 

Vodă, str. Maior Gh. Pastia, Bd. Unirii, str. Leopoldina Bălănuță (Parcarea de la 

Electrica), Bd. Independenței. Tarifele valabile pentru zona B valabile pentru 

autovehiculelor cu masa mai mică de 3,5 tone și lungime de până la de 5m și anume 

plata directă sau autotaxare 1,5lei/oră, plata prin SMS 0,35EURO/oră la care de adaugă 

TVA, plata directă sau autotaxarea 12lei/zi, plata prin SMS 3,00Euro/zi la care se 

adaugă TVA.  Zona B va fi constituită din celelalte străzi și parcări cu plată de pe aria 

administrativă a Municipiului Focșani. Abonamente de parcare 100lei/lună se modifică 

și se propune astfel: abonament de parcare 300lei/lună tva inclus pentru persoanele 

juridice sau fizce valabil pentru un loc rezervat de parcare sau aprovizionare în 

parcarile cu plată în zona târgurilor și piețelor sau a zonele comerciale în intervalul de 

funcționare al parcărilor cu plată, adică de luni până sâmbătă de la ora 8,00 dimineața 

la 21,00 și duminica de la 8,00-14,00. Anexăm acestui document fundamentarea 

înaintată de Societatea Parking Focșani SA care susține propunerile de modificare ale 

regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, 

întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al 

Municipiului Focșani precum și reprezentarea în teren a perimetrului zonei A cuprinsă 

între strada str. Aurora, str. Ana Ipătescu, str. Cuza Vodă, str. Maior Gh. Pastia, Bd. 
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Unirii, str. Leopoldina Bălănuță (Parcarea de la Electrica) și Bd. Independenței. Vă 

mulțumesc! 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: Vă mulțumesc și eu domnule 

consilier, supunem la vot amendamentul.  

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Ionuț Mersoiu și se aprobă 

cu 12 voturi “pentru”. 

Se supune la vot proiectul 36 în integralitate și cu 12 voturi „pentru” proiectul a 

a fost aprobat devenind hotărârea nr. 484.    

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: Proiectul a fost aprobat drept 

pentru care vă mulțumesc și vă urez o seară excelentă! 

Drept pentru care s-a încheiat prezenta minută.  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI 

             Mihai Nedelcu                                                FOCȘANI,  
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                                                                                 ÎNTOCMIT 

                                                                              Dascălu Cristina  

                                                                                                      Mocanu Diana  

 

                                                                                                                                                                                                                   

             


