
                 R O M A N I A                                                                               

         JUDETUL VRANCEA                                                                          

       MUNICIPIUL FOCSANI    

          CONSILIUL LOCAL   

    

    

MINUTĂ 

din 28 septembrie 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. 

La şedinţă participă: 

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

■  d-nul Dan Grigoraş – Director executiv Direcția Relații interne și internaționale;   

■  d-na Cristina Dăscălescu – Şef Serviciu administraţie publică locală, agricultură; 

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

agricultură; 

■   d-ra Radu Andreea Nicoleta – Arhivar, Serviciul administrație publică locală, 

agricultură; 

■  d-na Cherciu Andreea – Șef Serviciu Autorizări Construcții; 

■  d-na Carmen Grosu – Director executiv Direcția Economică; 

■  d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii; 

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

investițiilor; 

■ d-na Daniela Pamfil - Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

■ d-na Ionica Mandea - Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

■ d-na Pădineanu Cristina – Inspector Serviciul Resurse Umane, Managementul Calității; 

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

local; 

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

publicitate; 

■ d-nul Dan Brașov – Inspector Serviciul Proiecte 

■ d-nul Imireanu – Șef Serviciu Proiecte  

■ d-nul Meluș Nazâru – Șef Serviciu Taxe și Impozite Primăria Municipiului Focșani  

■ d-nul Ciobotaru Ioan Mihai - Director Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară 

Focşani; 

■ d-nul Diaconu Ion – Director  S.C. Transport Public S.A. Focșani; 

■ 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. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: ”Bună ziua, 

bine ați venit la ședința ordinară din 28 septembrie 2018, ședință ce a fost convocată prin 

dispoziţia nr. 947/21.09.2018 dispoziție emisă de Primarul Municipiului Focșani, domnul 

Cristi Valentin Misăilă. Vă fac cunoscut că în sală sunt prezenţi toți cei 20 consilieri 

absentând motivat, de demisia pe care și-a prezentat-o acum vreo două săptămâni să zic, 



doamna consilier Miron Mariana, dar vom vedea pe ordinea de zi.  Așadar 20 de consilieri 

prezenți, apreciez ședința ca fiind statutară, îndeplinește prevederile articolului nr. 40 alin. 

1 din Legea administrației publice locale. Am rugămintea să vă pronunțați cu privire la 

Procesul verbal al ședinței ordinare din luna august, ziua 29, dacă față de care 

dumneavoastră…vă rog domnule consilier.”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Secretar, înainte de a începe ședința, 

în sală sunt câțiva cetățeni de la blocul care a luat foc și oamenii vor să-și spună câteva 

doleanțe și cred că ar fi bine, ca să nu mai stea până la sfârșitul ședinței, să îi ascultăm 

acuma, înainte de a începe ședința” 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

“Dumneavoastră știți că ședința o conduce Președintele de ședință, menirea mea este …” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule, eu nu v-am spus cine conduce, eu 

v-am rugat ca înainte de a începe ședința să ascultăm acești oameni că li s-a întâmplat un 

necaz!” 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Domnule 

consilier, nu am calitate eu să vă supun dumneavoastră această solicitare”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Bun, atunci a auzit Domnul președinte de 

ședință” 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Vă rugam 

să vă pronunțați” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Eu zic că e mai bine, ca să nu stea oamenii…” 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „De acord cu 

dumneavoastră, partea introductivă care durează câteva minute în ceea ce privește 

menirea mea în acest moment, este să vă supun atenției procesul verbal al ședinței 

anterioare.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Bine domnule Secretar!” 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Dacă sunt 

discuții pe marginea acestui Proces verbal, vă rog domnule consilier Iorga!” 

 Domnul Consilier Marius Iorga: “Vă mulțumesc! Să știți că eu doresc să contest 

procesul ăsta verbal, l-am citit și, în afara faptului că îl contest, nici nu-l voi vota! Și voi 

explica și de ce, și-l voi ruga pe domnul Președinte de Ședință să consemneze acest lucru 

ca la următoarele ședințe, începând cu aceasta de astăzi, la consilierii care au cuvântul, 

conform regulamentului, cuvântul dat de Președinte să fie consemnați în procesul verbal, 

la cei care nu sunt consemnați și vorbesc, așa cum știți dumneavoastră și vorbesc peste 

cuvântul președintelui de ședință și peste alți consilieri, aș dori să nu se mai consemneze 

în procesul – verbal pentru că eu n-am înțeles absolut nimic decât puncte, puncte, puncte 

sunt mii de pagini, colegii noștri muncesc trei patru zile, aproape o săptămână muncesc 

trei funcționari la acest proces verbal, este o bătaie de joc! Eu vă spun sincer, eu nu sunt 

de acord... scuze... nu sunt de acord și colegii mei la fel , din grupul PSD, nu sunt de acord 

cu acest proces – verbal și încă o dată, subliniez faptul că președintele de ședință actual 

și cei viitori să ia în vedere regulamentul iar colegii noștri să noteze în procesul – verbal 

corect, legal, doar persoanele, doar consilierii care au avut dreptul legal de a lua cuvântul, 

adică prin acceptul președintelui de ședință. Vă mulțumesc!” 

     Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Și eu vreau să fac precizarea 

aceasta că luna trecută se vorbea, cred că și 3 inși odată, nu cred că au cum doamnele de 

acolo să consemneze, și părerea mea personal, astăzi nu voi accepta, indiferent cine este 



din cei 20 de consilieri, nu voi accepta să ia cuvântul sau să vorbească  să ridice mâna și 

să să vorbească nu să facem așa, vorbim neîntrebați, vorbim unul peste altul, vorbim nu 

știu cum, și eu nu voi vota acest proces verbal. Aș dori și doresc foarte mult să introducem 

o regulă foarte clară, valabilă pentru toți, în consiliul local privind modul cum trebuie să 

vorbim și modul cum vorbim pe proiectele aprobate care se aprobă în consiliul local!” 

Domnul Consilier Marius Iorga: “O mică precizare, vreau să spun că regula este, 

e regulamentul pe care trebuie să-l respectăm și dumneavoastră să-l aplicați, vă rugăm 

frumos!” 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Vă rog, 

domnul consiler Bârsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Mulțumesc frumos, bună ziua, eu cred că 

domnul viceprimar Marius Iorga a dat mânea cu Dragnea, procesul verbal este un 

document care trebuie să reflecte ceea ce se întâmplă în ședință, nu ceea ce dorește unul 

sau altul, e o reflectare fidelă a ceea ce se întâmplă în consiliul local, deci nu ne trezim 

noi acuma să zicem domnule ăla a zis și nu-l mai trecem în procesul verbal, celălalt trece-

l și așa mai departe, unde ne trezim aici?”     

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Vă rog, 

domnul consilier!” 

Domnul Consilier Marius Iorga: “Vroiam să vă rog domnule Secretar să precizați 

exact ce prevede regulamentul referitor la ceea ce am propus eu, de respectare a acestuia.” 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Nu cred că 

este nevoie să vă fac o trecere în revistă a ceea ce înseamnă parte introductivă a ședinței. 

Trebuie spus atât că la începutul fiecărei Ședințe ordinare și încerc să citez regulamentul 

și Legea Administrației, se supune la vot procesul verbal al ședințelor anterioare, în ideea 

în care există o extraordinară sau mai multe extraordinare și ordinară. Dacă 

dumneavoastră vă rezervați dreptul de a contesta acest proces verbal, o puteți face! 

Obligația mea este să vă aduc la cunoștință atât cât am putut consemna cu ajutorul 

colegilor, și trebuie spus că acest proces – verbal are 92 de pagini, atât s-a discutat sau 

poate mai mult în timp, doar că s-au consemnat ideile dumneavoastră în 92 de pagini, 

dacă dumneavoastră vorbiți atunci când nu ați primit cuvântul, banda înregistrează și 

atunci sunt exigent cu colegii mei și le-am spus să transcrie ceea ce se aude, nu pentru  a 

da o mai mare importanță ședinței ci pentru a reflecta adevărul! Dacă dumneavoastră 

respectați regulamentul și vă înscrieți la cuvânt și cel care are cuvântul vorbește, doar o 

singură voce se aude pe bandă, e extrem de simplu. Ghilimelele, semnele de puncțuație, 

consoanele sau vocalele care se aud pe bandă sunt doar o încercare reușită uneori sau de 

cele mai multe ori să surprindă ce spuneți dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă rog 

domnule consilier!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Deci eu am vrut să spun că eu nu am crezut că  

… cred că merge acum… deci domnule Secretar, eu vreau să vă spun, și stimați colegi 

nu cred că, eu nu m-am așteptat să auzim în plenul consiliului local că trebuie să cenzurăm 

ceea ce se vorbește, deci domnul Iorga, am văzut că e poziția domnului Iorga, domnul 

Iorga mai bine ar fi să tacă, cum adică să ne cenzureze ceea ce vorbim? Domnul Iorga 

încă mai suntem un stat democratic, dumneavoastră probabil că vă gândiți la Transnistria, 

la Coreea de Nord, deci vă rog eu frumos haideți să nu intrați în derizoriu, e penibil ceea 

ce spuneți! Mulțumesc!”  



  Domnul Consilier Marius Iorga: “Eu nu-mi doresc să cenzurez pe nimeni! N-ați 

înțeles nimic, ca de obicei! E vorba de o muncă de Sisif care n-ar trebui să aibă loc!” 

  Domnul consilier Neculai Tănase: “Asta e meseria lor!” 

  Domnul Consilier Marius Iorga: “Nu, nu asta e meseria lor! În loc de 90 sau 100 

și ceva de pagini ar fi frumos un rezumat de câteva pagini, concret, la subiect, și țineți 

minte un lucru, poate greșesc sau nu, îi cer acordul și domnului Secretar, să mă ajute 

puțin, procesul verbal al ședinței ordinare sau a oricărei ședințe extraordinară, ordinară 

sau de îndată, este de fapt un rezumat al ședinței, nu o expunere mot – a – mot, cu punct 

și virgulă a tot ceea se întâmplă aici! Am dreptate?” 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: ”Tot 

legiuitorul vă permite ca la următoarea ședință, în ideea în care sunt idei sau cuvinte sau 

luări de cuvânt care nu sunt consemnate se consemnează în următorul proces verbal, 

extrem de simplu! Domnilor, e greu de făcut un rezumat după 5 ore de ședință! Vă rog 

domnul consilier!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnule Secretar, să fim clari, am mai spus-o 

și o repet, domnule Marius Iorga, nu se poate cenzura cuvântul unui consilier local! Mai 

mult decât atât vă spun că legea prevede expres ca un proces verbal să redea fidel ceea ce 

se întâmplă în acea ședință, indiferent de ședință, indiferent de locul unde se află această 

ședință. Nu puteți spune dumneavoastră propune să facem rezumat. Păi în rezumatul acela 

cine decide ce se scrie și ce nu? Dumneavoastră?” 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Haideți să 

fim pragmatici! Cu privire la procesul verbal al ședinței anterioare, punctual, aveți ceva 

de comentat? Există vreo scăpare? Eu nu am fost la ultima ședință dar am văzut procesul 

verbal și ședința! Față de cele consemnate sunt discuții? S-a omis ceva? Nu. Mulțumesc! 

Vă rog!” 

Domnul Consilier Marius Iorga: “Pentru ultima oară vă explic! Puteți lua cuvântul 

fiecare și să vorbiți o jumătate de oră! Sunt de acord cu acest proces verbal, să conțină 

250 mii de pagini dar să aveți cuvântul dat de Președintele de Ședință, să respectați 

regulamentul, asta-i tot, e foarte simplu, chiar nu înțelegeți sau nu vreți să înțelegeți? Este 

simplu!” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: “Mulțumesc domnule Secretar! Domnule Marius 

Iorga, înțelegem foarte bine domnul Marius Iorga ce se întâmplă, nu înțelegeți 

dumneavoastră, păi dacă președintele de ședință este de la dumneavoastră, și văd că vă 

rotiți 3- 4 de la începutul mandatului, domnu… este ales, este ales de dumneavoastră, 

unde există democrația atunci? De ce nu se rânduiesc toți consilierii? Da? Și acest 

consilier care este deocamdată domnul Nițu, păi dumneavoastră dați cuvântul cui doriți 

dumneavoastră, nu acolo unde este necesar! Domnu…păi atunci nu mai vorbiți, vă rog 

frumos!”  

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “Vă 

mulțumesc! Așadar revin cu întrebarea: Sunteți de acord cu acest proces – verbal? Cine 

este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Vă rog domnule Președinte pentru a 

intra în ordinea de zi!” 

Procesul verbal al ședinței ordinare din 29 august 2018 nu se aprobă cu 9 voturi 

“pentru” din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Tănase Neculai, Buzoi Dan, 

Ciocoeaș Laura Mihaela, Dimitriu Ana Maria, Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu, 



Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț și 11 “abțineri” din partea domnilor consilieri 

Ailincuței Lauriana, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Iorga Marius 

Eusebiu, Gongu Emanuel.   

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local a 

doamnei Miron Mariana; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a doamnei 

Balaban Elena Luminița supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile 

autorităților administrației publice locale din data de 5 iunie 2016 în Consiliul local al 

municipiului Focşani, judeţul Vrancea; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 203/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate și desemnarea  membrilor acestora; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 

1 Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 

2 Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 

13 Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 

16 Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 

17 Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

9. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 

18 Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 

23 Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 



11. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” 

Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ion Basgan” 

Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

13. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială nr. 3 Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

14. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Anghel 

Saligny” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

15. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială nr. 7 Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

16. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Alexandru 

Vlahuță” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

17. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel 

Mare” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

18. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu 

Zamfirescu” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

19. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” 

Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

20. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” 

Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

21. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail 

Kogălniceanu” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

22. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Unirea” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

23. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” 

Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 



24. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” 

Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

25. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național Pedagogic „Spiru 

Haret” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

26. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul Tehnologic „G G. 

Longinescu” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

27. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul de Artă „Gheorghe 

Tattarescu” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

28. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

29. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” 

Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

30. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Al. I. Cuza” 

Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

31. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Postliceală Sanitară 

„Hippocrate” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

32. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

33. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Palatul Copiilor Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

34. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza 

DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii investiției propusă a fi realizată 

prin proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei 

municipiului Focșani”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

35. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Focșani nr. 181/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții: „Reabilitare, modernizare și dotări Dispensar Sud” str. Revoluției nr. 14, 

municipiul Focșani, județul Vrancea; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 



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

tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investitii „Alimentare cu energie 

electrică 10 locuințe modulare situate în strada Tisa T 70, P 4145; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

37. proiect de hotărâre privind aprobarea completării art.2 din Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Focşani nr.28/185/21.07.2008 cu modificările şi completările 

ulterioare, privind aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată 

cu energie termică în Municipiul Focşani în procent de 5% din tariful  de transport, 

distribuţie şi furnizare a energiei termice şi modul de utilizare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

38. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 51,00 mii lei  Colegiului 

Național „Alexandru Ioan Cuza” Focșani pentru derularea proiectului „130 DE ANI DE 

ISTORIE – Colegiul Al.I.Cuza”;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

39. 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 

40. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții 

și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

41. proiect de hotărâre privind modificarea 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;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

42. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

43. 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 

44. proiect de hotărâre pentru completarea 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 

45. 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 

46. 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 



47. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și 

servitute asupra unui teren în suprafață de 11,00 mp. situat în Focșani, str. Democrației 

T. 79, P. 416 către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – 

Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

48. proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării a PT 20 situat în Cartierul Sud 

– Aleea 1 Iunie, identificat prin T 282, P 11353, având suprafața construită de 322,00 mp 

în trei unități individuale, în vederea reabilitării spațiului în care va funcționa biblioteca 

de cartier CAMPUS, obiectiv de utilitate publică, destinat Cartierului Sud din municipiul 

Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

49. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a unui 

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

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

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

50. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată 

în Focșani, str. Ulmului nr. 13, bloc 13, ap. 11, înscrisă în CF 51904-C1-U11 UAT 

Focșani și a boxei înscrisă în CF 51904-C1-U21 UAT Focșani către domnii Tunaru 

Cătălin și Tunaru Nicoleta;     Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
 

51. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată 

în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 1, înscrisă în CF 54684-C1-U8 

UAT Focșani către domnii Lupu Marian și Lupu Raluca Oana;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

52. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată 

în Focșani, str. Ulmului nr. 11, bloc 11, ap. 11, înscrisă în CF 51889-C1-U29 UAT 

Focșani și a boxei înscrisă în CF 51889-C1-U12 UAT Focșani către domnii Bocu 

Gheorghiță și Bocu Lucica;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

53. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a garsonierei 

situată în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 9, înscrisă în CF 54675-

C1-U3 UAT Focșani către doamna Mocăniță Iuliana;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

54. 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; 

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, 

Radu Nițu 

55. proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de două schimburi de locuințe 

ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitat de 

titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, 

Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana 

Maria, Buzoi Dan 



56. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului 

de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului 

public și privat al municipiului Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

57. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului 

nr. 50437 din 14.06.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Atragere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe și dotări 

complementare” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 42, P. 186/4, 

nr. cad. 58913, pe terenul în suprafață de 20793,0 mp;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

58. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului 

nr. 50494 din 14.06.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Atragere teren în intravilan și lotizare în vederea construirii de locuințe” – ce se 

va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 43, P. 189, nr. cad. 62927 și 62928, 

pe terenul în suprafață de 21653,0 mp;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

59. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 

Golești județul Vrancea;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

60. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 

Golești județul Vrancea;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

61. proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea, să 

exercite pe seama și în numele Consiliului local al municipiului Focșani dreptul de a 

prelungi prin act adițional Contractul unic nr. 10/03.12.2014 de delegare a gestiunii 

serviciului public de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul 

Vrancea;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

62. proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transport Public 

S.A. Focșani în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari pentru membrii Consiliului de administrație;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

63. proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ENET S.A. 

Focșani în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari pentru membrii Consiliului de administrație;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

64. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2018;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

65. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei din HCL nr.82/2018 

privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului bugetului local rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, cu modificările ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 



66. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru Consiliul 

Local al Municipiului Focşani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna octombrie 

2018; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Vă mulțumesc, doamnelor și 

domnilor consilieri avem un număr important de proiecte la ordinea de zi, dacă, 

doamnelor și domnilor consilieri, domnule Primar, dacă avem proiecte de retras sau de 

adăugat la ordinea de zi! Vă rog domnule Primar!”   

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vă mulțumesc domnule Președinte de 

ședință, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua stimați invitați și 

reprezentanți ai mass-mediei, avem pe ordinea de zi, suplimentar de adăugat, mai multe 

proiecte este vorba de proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la HCL 

nr.203/2011 privind, aprobarea închirierii directe a unor terenuri ce aparțin domeniului 

public al Municipiului Focșani, în vederea amplasării unor construcții provizorii cu 

destinația de chioșcuri de distribuție presă, către domnul Trandafir Costică, având 

calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989;  

Un alt proiect de hotărîre privind aprobarea trecerii unui bun ce aparține domeniului 

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

Un al treilea proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 12,50 mii lei 

Colegiului Național ”Unirea” Focșani pentru derularea proiectului ”BRIDGES ACROSS 

CULTURES” în perioada 21-26 octombrie 2018; 

Al patrulea proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară; 

 Al cincilea proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unităților locative 

situate în str. Fulger, bl.9, ap.11, respectiv str. Fulger, bl.4, ap.17 ce aparțin domeniului 

privat al Municipiului Focșani, în locuințe de serviciu; 

Al șaselea proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de proiect pentru 

”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani, etapa a 

II-a”; 

Al șaptelea proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 24-28 

octombrie 2018, a primarului Municipiului Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă, în 

Bruxelles, Belgia, pentru a participa la Seminarul ”Achizițiile publice în Romania și 

Belgia-oportunități de investiții” 

Totodată aș vrea să retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal 

pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Vă mulțumesc!” 

 Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Vă mulțumesc și eu, dacă mai sunt 

și alte probleme, vă rog domnule consilier Tănase!” 

  Domnul consilier Neculai Tănase:  “Multumesc domnule președinte, aș vrea să 

propun și eu adăugarea pe ordinea de zi a proiectului înregistrat la Primărie 

70954/22.08.2018 “Ghiozdanul elevului” este vorba de o sumă, ajutorarea copiilor care 

încep școala cu o sumă de bani, o sumă de 400 de lei, apoi este vorba de proiectul “Un 

loc de joacă pentru copii”, proiectul pe care noi l-am prezentat în 13.02.2018, un loc de 

joacă pentru copii în Aleea Căminului, în spatele blocului E3, apoi „Loc de joacă pentru 

copii” proiectul 70948/22.08.2018 – Loc de joacă pentru copii în Aleea Echității și nu în 



ultimul rând montarea acelor limitatoare care de asemenea, de viteză,  limitatoare de 

viteză în Aleea Echității care l-am înregistrat de asemenea în 22 august 2018.”     

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Da domnule consilier, și 

dumneavoastră, poftiți, vă rog!” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: “Mulțumesc domnule Președinte, Grupul de 

consilieri PNL la data de 12.02.2018 au mai depus un proiect în vederea reabilitării străzii 

Al. Căminului și la 13.02.2018 reabilitarea Fundătura Gh Asachi. Haideți poate găsim o 

soluție să le băgăm pe ordinea de zi sau să primim un răspuns să vedem ce se întâmplă. 

Mulțumesc frumos!”  

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Sunt proiecte sau…?” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: “Sunt proiecte au fost înregistrate din 12.02, 

13.02. Vă mulțumesc!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Președinte, sunt proiecte înregistrate 

astea!”   

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Am înțeles, vă mulțumesc! Pentru 

că ați zis că dacă mai gasim vreo soluție, soluția care e? Dacă mai sunt si altele? Dacă nu 

mai sunt facem așa! Poftiți doamna…vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Mulțumesc domnule Președinte, 

asemenea colegilor mei, grupul consilierilor PNL a depus, la fel, în februarie o inițiativă 

de proiect reprezentând reabilitarea străzii Rarău, în data de 22 august a propus grupul 

consilierilor PNL, o inițiativă de proiect privind festivalul internațional de creație 

“Vrancea Literară” și totodată pentru că am văzut că s-a suplimentat foarte mult ordinea 

de zi de astăzi, o să vin cu ceea ce spunea colegul meu Nicu Tănase puțin mai devreme, 

aveți și dumneavoastră la Primăria Municipiului Focșani înregistrată de doamna care este 

administrator la Asociația de Proprietari nr. 83 din Focșani cu sediul în strada Teiului, 

este vorba despre un ajutor pe care dumnealor îl cer în cuantum de 30 mii lei, ținând cont 

că acolo sunt 40 de familii cu venituri foarte mici, pensionari de altfel, și cer acest ajutor 

pentru repararea, reabilitarea acoperișului care a luat foc, din câte știm, a fost înregistrat 

și la dumneavoastră și drept dovadă nu este caracter de urgență ca să puteți să-l treceți în 

suplimentarea ordinii de zi și de aceea vă rog să le dați cuvântul și dumnealor pentru a 

nu-i ține până la finalul ședinței. Mulțumesc!”     

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Dacă mai sunt și alte …dacă nu 

supun așa… în primul rând supun proiectele supuse de către Domnul Primar, cine este 

“pentru” cele 7 proiecte?”  

Se aprobă suplimentarea ordinii de zi cu 7 proiecte cu 11 voturi “pentru” din partea 

domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, Mersoiu 

Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, 

Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel și 9 “abțineri” din partea domnilor consilieri 

Bîrsan Costel, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dimitriu Ana Maria, 

Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț. 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Supun la vot retragerea proiectului 

nr. 40 propus de domnul Primar!” 

Se aprobă retragerea după ordinea de zi a proiectului nr. 40 cu 11 voturi “pentru” 

din partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, 

Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu 



Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel și 9 abțineri din partea domnilor consilieri 

Bîrsan Costel, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dimitriu Ana Maria, 

Dobre Claudiu Alin, Gheoca Corneliu, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț. 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Acum stimați colegi, noi am avut 

comisia acum, la orele 14.00, îmi pare rău pentru dumneavoastră dar proiectele… se 

supun la vot…trebuie să spun că trebuiau propuse la comisie, trebuia să treacă prin 

comisie, trebuie să fac precizarea, eu le spun la toți!”   

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte, dacă îmi permiteți, aceste 

proiecte sunt introduse de câteva luni, deci nu sunt de ieri, de alaltăieri!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu:” Domnule, haideți să ne înțelegem!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Haideți să ne înțelegem, să fim civilizați, 

domnule Președinte haideți să fim civilizați, e bine așa?”  

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Da! Păstrăm democrația care o cereți 

dumneavoastră foarte insistent! Supun la vot!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Nu o cer eu domnu Președinte, așa trebuie să 

fie într-un stat membru a Uniunii Europene! Domnul Iorga lăsați cenzura!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Stimați colegi, supun la vot 

proiectele propuse de domnul consilier Tănase! Cine este pentru? Dacă este cineva 

împotrivă? Dacă se abține cineva?” 

Nu se aprobă suplimentarea ordinii de zi cu proiectele propuse de Domnul consilier 

Nicu Tănase cu 9 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Tănase 

Neculai, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dimitriu Ana Maria, Dobre Claudiu Alin, 

Gheoca Corneliu, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț și 11 “abțineri” din partea 

domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, Mersoiu 

Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, 

Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel.   

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Domnul Filimon a propus 2 proiecte! 

Supun la vot proiectele propuse de domnul consilier Filimon! Cine este pentru? Dacă este 

cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?” 

Nu se aprobă suplimentarea ordinii de zi cu proiectele propuse de Domnul consilier 

Filimon cu 9 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Bîrsan Costel, Tănase Neculai, 

Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dimitriu Ana Maria, Dobre Claudiu Alin, Gheoca 

Corneliu, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț și 11 “abțineri” din partea domnilor 

consilieri Ailincuței Lauriana, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, Mersoiu Ionuț, Mihai 

Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Iorga Marius 

Eusebiu, Gongu Emanuel.   

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Supun la vot proiectele doamnei 

Dimitriu Ana Maria, cele 3 propuneri, supun la vot! Cine este pentru? Dacă este cineva 

împotrivă? Dacă se abține cineva?” 

Nu se aprobă suplimentarea ordinii de zi cu proiectele propuse de domnișoara 

consilier Dimitriu Ana Maria cu 9 voturi “pentru” din partea domnilor consilieri Bîrsan 

Costel, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dimitriu Ana Maria, Dobre 

Claudiu Alin, Gheoca Corneliu, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț și 11 “abțineri” 

din partea domnilor consilieri Ailincuței Lauriana, Lupu Cătălina, Bojoaică Valerica, 



Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu 

Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel.   

 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 56 al ordinii de zi 

proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de 

spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului 

public și privat al municipiului Focșani.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. Vă rog domnul consilier la Bîrsan Costel, la proiect.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc, la capitolul 4, articolul 4 spune 

aici: cererea respectivă cu formularul de la anexa 2 din regulament va fi depusă cu cel 

puțin 10 zile înainte. Mie mi se pare un termen foarte mare, este destul de greu pentru o 

firmă sa depună o documentație cu 10 zile înainte, pentru ca în acest interval se pot 

întâmpla multe și condițiile sunt destul de drastice pentru reluarea cererii pentru aviz. Eu 

aș propune ca și amendament în loc de 10 zile aș propune 5 zile. Da, articolul 4 cap. 4 la 

acesta fac referire.  

La capitolul 5, art. 5 obligațiile beneficiarului avizului de spargere în cazul 

avariilor. Aici eu am sesizat o mică problemă în sensul că anunțarea în forma cum este 

prezentată aici în cazul în care este în timpul programului se face doar telefonic. Telefonic 

nu există nicio dovadă că acea persoană sau societate comercială a anunțat această avarie. 

Ca urmare eu am aici de făcut un amendament care ar trebui să sune așa: în cazul 

intervențiilor în regim de urgență deținătorii rețelelor tehnico – edilitare pot interveni 

imediat și vor anunța Direcția arhitectului șef, serviciul autorizări, construcții telefonic 

prin fax și prin email în timpul programului de lucru. Prin fax și email în afara 

programului de lucru. În zille de sâmbată și duminică sau în afara programului pentru că 

în acest fel prin fax sau prin email rămâne dovada că ei au anunțat așa ceva. Doar telefonic 

nu există nicio dovadă că ei au anunțat. De asemeni un alt amendament din păcate nu îl 

găsesc acum să vă spun la ce articol este, undeva se spune că, CUP sau ENET este scutit 

de taxe și plăți pentru ... îmi cer scuze poate greșesc dacă greșesc: amendamentul sună 

cam așa: Toate societățile comerciale să fie tratate în mod egal. Mulțumesc”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Dacă sunt ceva observații -precizări 

din partea serviciului urbanism, doamna arhitect. Aveți ceva observații la aceste 

amendamente propuse de către domnul consilier”? 

Doamna Cherciu Andreea: „Referitor la propunerea domnului consilier dacă s-

ar aproba amendamentul nimeni nu ar mai trebui să achite vreo taxă. Aici este vorba 

despre taxa de garanție la scutiri de la art. 13. Este vorba de lucrările primăriei, societățile 

achită deja o taxă în cadrul contractului de garanție și nu mai are rost să achite încă o dată 

garanția în momentul când vine să obțină avizul de spargere. Tocmai de aceea s-a propus 

acest articol”. 

Doamna Cristina Costin: „Vă dau exemplu la termoficare, în contract are garanție 

de bună execuție este obligat să o constituie la începutul lucrării, pe de altă parte vine la 

Urbanism pentru avizul de spargere și mai ia o garanție de bună execuție. Se referă la 

lucrările pe care le are Primăria, pe care le avem noi la investiții sunt lucrări de interes 

public. La asta se referă”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Mulțumim, am înțeles”.  

Nu mai sunt discuții și se supun la vot amendamentele făcute de către domnul 

consilier Bîrsan Costel și nu se aprobă cu 9 voturi „pentru și 12 abțineri din partea 

domnilor consilieri: Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Balaban Elena Luminița, 



Bojoaică Valerica, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Gongu Emanuel, Mihai Petruț, Lupu 

Cătălina, Ailincuței Lauriana, Ungureanu Danial și Iorga Marius Eusebiu. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 56 și se 

adoptă cu 12 voturi “pentru” și 9 abțineri din partea consilierilor Filimon Ionuț, Ciocoeaș 

Laura Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina 

Ramona și Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase Neculai, Bîrsan Costel devenind astfel 

hotărârea nr. 366. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 57 al ordinii de zi 

proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 

50437 din 14.06.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Atragere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe și dotări 

complementare” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 42, P. 186/4, 

nr. cad. 58913, pe terenul în suprafață de 20793,0 mp;  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 57 și se 

adoptă cu 21 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 367. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu, prezintă punctul 58 al ordinii de zi 

proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 

50494 din 14.06.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Atragere teren în intravilan și lotizare în vederea construirii de locuințe” – ce se 

va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 43, P. 189, nr. cad. 62927 și 62928, 

pe terenul în suprafață de 21653,0 mp.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 58 și se 

adoptă cu 21 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 368. 

 

 Drept pentru care s-a întocmit prezenta minută. 
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