
 1 

    R O M A N I A 

        JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCŞANI 

         CONSILIUL LOCAL 

 

        

M I N U T Ă 

din 20 decembrie 2017 

 

   

  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. 

 

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

şedinţa ordinară din 20.12.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 

4051 / 14.12.2017, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 de consilieri 

locali, ce alcătuiesc Consiliul Local municipal Focșani, absentând în mod justificat    d-

na consilier Maria Panaite Irina Anca. 

 

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.  

 

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

votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 28.11.2017. 

Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”.   

 

    La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

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

 d-na Carmen Ghiuță – șef serviciu juridic contencios; 

 d-na Cristina Dăscălescu – șef serviciu administraţie publică locală; 

 d-na Rodica Constantinescu – administraţie publică locală; 

 d-na Magdalena Dumitrescu – serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate; 

 d-nul Adrian Imireanu – serviciul proiecte; 

 d-nul Bogdan Bratu – director executiv Direcția managementul proiectelor 

și investițiilor; 

 d-na Silvica Manole – birou agricultură; 

 d-na Cristina Pădineanu – serviciu resurse umane, managementul calității; 

 d-nul Meluș Nazâru – șef serviciu taxe și impozite; 

 d-na Andreea Cherciu – serviciul urbanism; 
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 d-nul Dan Grigoraș – director executiv Direcția relații interne și 

internaționale; 

 d-nul Marius Manoliu – consilier, Cabinet Primar; 

 d-na Marilena Șerbănuț – consilier, Cabinet Primar; 

 d-na Carmen Pascaru – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local; 

 d-nul Florinel Ionașcu – inspector de specialitate aparatul permanent de 

lucru al Consiliului local; 

 d-nul Dorian Alecsandrescu – director Politia Locală Focșani; 

 d-nul Giani Milea – director Parking Focșani SA; 

 d-na Oana Isac – director Serviciul Public Creșe; 

 d-nul Manole Merchea- director SC ENET SA Focșani; 

 d-nul Mihail Ciobotaru – director Direcția de Asistență Socială și Medicină 

Școlară; 

 d-nul Ciubotaru Viorel – director CSM 2007 Focșani; 

 d-nul Ion Diaconu – Director SC Transport Public SA; 

 d-nul Adrian Vulpoiu – director Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani; 

 d-nul Ion Ștefan – deputat PNL. 

 

La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi 

ai mass-media locale.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „înainte de a supune la vot ordinea 

de zi dacă mai aveți modificări ale acesteia?” 
   Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „buna seara, 

propun pe ordinea de zi în completare și anume: proiect de hotărâre privind conferirea 

titlului de cetățean de onoare al municipiului Focșani maestrului coregraf Viorel 

Vatamaniuc; proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului local nr. 341/2010 privind realizarea pe termen mediu a unei politici tarifare 

referitoare la prețul de referință al energiei termice pentru populație necesară 

implementării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de 

mediu și creșterea eficienței energetice” finanțat din Fondul de Coeziune în cadrul 

Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 3, cu 

modificările ulterioare; proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de 

expirarea duratei normale, a mandatului consilierului local din cadrul Consiliului local al 

municipiului Focșani, județul Vrancea, Maria-Panaite Irina-Anca și validarea 

consilierului supleant, Gheoca Cornel; proiect de hotărâre privind organizarea rețelei 

școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul 

Focșani, pentru anul  școlar 2018-2019; proiect de hotărâre privind acordarea premiilor 

de excelență pentru salariații  Aparatului Permanent de lucru al Consiliului local al 

municipiului Focșani; proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social 

al SC Transport Public SA Focșani; proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor 
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pentru activitatea de salubrizare stradală în municipiul Focșani. Acestea sunt proiectele 

propuse pentru suplimentarea ordinii de zi.” 

Dl. consilier Neculai Tănase „v-aș ruga ca ordinea de zi să fie modificată în 

sensul ordinii proiectelor. Adică, aș vrea ca proiectul cu dl. Vatamaniuc, proiectul de 

încetarea mandatului, apoi proiectul ce l-am făcut noi acum, cu modificarea HCL și apoi 

proiectul cu ENET-ul, dacă se poate? Dar înainte de acest lucru, înainte de a începe 

ședința eu aș vrea să vă aduc a cunoștință tuturor faptul că un angajat din subordinea 

Consiliului Local și mă refer la Parking Focșani SA și-a permis să facă politică cu noi 

consilierii și a distribuit un bilet în care spune următorul lucru:„Stimați cetățeni cu 

respect vă informăm că proiectele de hotărâre propuse spre aprobare de Primarul 

municipiului Focșani cu privire la preluarea în administrare de către SC Parking SA a 

locurilor de parcare din străzile ..., nu au fost votate în ședințele de Consiliu Local din 

31.08.2017, de către consilierii PNL și nici de către consilierul local Bârsan Costel, 

motiv pentru care Parking este în imposibilitatea de a vă soluționa favorabil cererile.” D-

le Primar de când își permite un angajat din subordinea Consiliului Local să distribuie 

astfel de bilete? Eu vă spun că pe lângă faptul că a făcut o ilegalitate, eu vă spun că noi, 

cel puțin noi grupul de consilieri PNL, nu vom mai vota nici un proiect în ceea ce 

privește Parking SA, până acest domn nu va fi demis din această societate a Consiliului 

Local. Nu știu cine este, nu ne-a fost prezentat, am aflat între timp, dar nu-l cunosc, 

chiar aș vrea să-l văd și eu cine este, este cumva aici în sală?” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier ...” 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar, mă scuzați intervin, dar mai am ceva 

de spus și vă las apoi pe dumneavoastră. Până acest domn nu va mai fi în Parking SA, cu 

asemenea atitudini noi nu vom mai vota, vă spunem ca să știți, nu vom mai vota nici un 

proiect legat de Parking SA. Ce face acest Parking SA? Nu vreau să intru acum în 

amănunt.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier 

haideți să lămurim problema pentru că o cunosc, nimic nu este întâmplător pe lumea 

aceasta. Vă spun la modul foarte clar SC Parking SA nu este subordonata Consiliului 

Local. Este societate comercială cu capital Consiliul Local, este diferență, nu este 

subordonata nimănui. Este cu capital social, citiți Legea 31 privind societățile 

comerciale.” 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar vreți vă vă citesc antetul? Consiliul 

Local al municipiului Focșani, Parking SA și așa mai departe. Asta nici nu contează d-le 

Primar un angajat trebuie să facă administrație, nu politică.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier nu a 

făcut nici o politică, a răspuns cererilor cetățenilor care doreau să închirieze cetățenilor 

care locuiesc pe străzile amintite în acea adresă. Nu este un bilet, este o adresă răspuns 

la solicitările cetățenilor care locuiesc în zonele unde au fost inventariate locuri de 

parcare, locuri de parcare existente și care nu au putut fi date în administrarea SC 

Parking SA pentru că în nenumărate ședințe s-a introdus pe ordinea de zi acest proiect 

de dare în administrare a acelor locuri de parcare. Proiecte care au avut nevoie de votul a 

2/3 din consilierii locali, proiecte care nu au trecut, iar cetățenii respectivi sunt foarte 

revoltați și așteptau un răspuns în acest sens. Acesta a fost răspunsul pe care l-au 
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transmis către toți cetățenii din zona respectivă pentru că sunt foarte multe cereri în acest 

sens.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „cum ați spus și dumneavoastră d-le Primar, 

aceasta este o adresă, ați recunoscut că este o adresă a SC Parking SA. O adresă dintr-o 

instituție iese cu un număr de înregistrare, aceasta este o fițuică practic, nu are număr de 

înregistrare. Cum își permite o instituție să lipească așa ceva pe ușile blocurilor dacă nu 

are număr de înregistrare, este practic o fițuică și-o asumă directorul, chiar și anunțul are 

un număr de înregistrare.” 

Dl. consilier Costel Bârsan „mă raliez colegilor mei, acest individ și-a permis 

așa ceva să facă politică, printre altele mai și minte. În acest afiș este minciună 

gogonată, ca să nu spun dezinformare, nu au votat, ba au votat, dar votul are trei 

componente, votez pentru, împotrivă sau de abținere, abținerea nu înseamnă că nu am 

votat. Eu mă raliez colegilor, nici eu voi vota absolut nici un proiect atât timp cât acest 

individ va mai face parte din structurile Primăriei și îmi rezerv dreptul să fac o plângere 

penală și cei ce mă cunosc știu că ceea ce spun așa voi face.” 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:  prezintă proiectul ordinii de zi 

care cuprinde 31 puncte: 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului 

„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru 

perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței 

energetice – Etapa a II-a” a terenului pentru efectuarea noilor investiții aferente acestuia; 

 

2.  proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Focșani  nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani; 

 

3. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor 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; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită Direcției de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani a imobilului – sediu administrativ compus din 

construcție (P+1) în suprafață construită de 362,00 mp și teren aferent în suprafață totală 

de 1629,00 mp situat în Focșani, str. Comisia Centrală nr. 80A, T 80, P 4628, T 81 P 

4368, pe perioada existenței serviciului public; 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe perioada 

01.01.2018 – 30.04.2018 către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice a spațiului 

disponibil în suprafață de 57 mp situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce aparține 
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domeniului public al municipiului Focșani, în vederea amenajării și punerii acestuia la 

dispoziția Clubului de șah al pensionarilor din municipiul Focșani; 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din 

domeniul public al Statului Român și din administrarea Direcției Generale Regionale a 

Finanțelor Galați, în domeniul public al municipiului Focșani și în administrarea 

Consiliului local al municipiului Focșani; 

 

7. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr.   

288/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții: „ Refacere infrastructură strada Poligonului din municipiul Focșani, județul 

Vrancea”, cu modificările ulterioare; 

 

8. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr.   

155/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic  pentru   

obiectivul  de investiții „Extindere  cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”, cu 

modificările ulterioare; 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2017; 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului 

Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din 

venituri proprii estimată la 31 decembrie 2017, detaliată pe secțiunea de funcționare și 

secțiunea de dezvoltare; 

 

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

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 36/215/31.07.2012 privind aprobarea 

modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea 

energieie termice de către SC ENET SA Focșani; 

 

12.     proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 99/2017 privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru unele 

produse livrate și servicii executate de către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani către terți; 

         

13. proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1,00 mii lei din bugetul local al 

Municipiului Focşani pe anul 2017 Școlii Gimnaziale nr. 7 Focșani pentru organizarea  

activității-concurs „Balul brazilor de Crăciun; 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea alocării, din bugetul local al 

Municipiului Focșani pe anul 2017, a sumei de 157,10 mii lei pentru premierea 

sportivilor, antrenorilor și personalului tehnic, care au obținut rezultate deosebite la 

întrecerile sportive pe anul 2017;  
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15. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 76,00 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2018 pentru organizarea manifestărilor prilejuite 

de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române; 

 

16.     proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la 

nivelul municipiului Focșani, pentru anul 2018; 

         

17.     proiect de hotărâre privind 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; 

         

18.     proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 501/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții 

și numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007; 

         

19. proiect de hotărâre privind  încetarea contractului individual de muncă, urmare a 

acordului părților, domnului Ionașcu Florinel inspector de specialitate gradul II gradația 

5 în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani, 

începând cu data de 28 decembrie 2017; 

 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 82452 din 06.11.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P+3E și împrejmuire” – generat de 

imobilele amplasate în str. I. L. Caragiale nr. 5, nr. cad. 58442; 

 

21. 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; 

 

22.     proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor 

aplicabile în anul fiscal 2018; 

         

23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață de 193,00 mp, situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 18, T. 192, P. %10583, 10578 

ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC Tipograful SRL; 

 

24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață de 270,00 mp, situat în Focșani, str. Mărășești nr. 4A, T. 71, P. %4234 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC Roșca Conf Focșani; 
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25. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situată în bdul. 

Unirii nr. 24, bl. B1, ap. 41 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani în 

locuință de serviciu; 

    

26. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenului în suprafață de 7,59 mp. situat în Focșani, str. Iong. Ion Basgan nr. 8, 

sc. 1, ap. 1, T 57, P 3513% aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în 

favoarea doamnei Gheoca Mihaela ; 

 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia   Șerban 

Neculai din imobilul situat în Focșani, bdul. Gării nr. 10 în imobilul situat în Focşani, 

str. Muncitori nr. 1 în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată  și 

modificată; 

 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele  cărora li se 

repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice 

de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată și modificată și a 

Hotărârii Consiliului Local nr. 124/2017   privind aprobarea listei de priorități; 

 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 3 

familii în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și 

Legea  nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată; 

 

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei 

situată în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 6 înscris în CF 54675-C1-

U24 UAT Focşani către domnii Zaharia Titi și Zaharia Elisabeta;   

 

31. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul 

local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna ianuarie 2018; 

     

 Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

 

Se supune la vot ordinea de zi cu introducerea proiectelor de hotărâre şi se aprobă 

cu 20 voturi „pentru".  

 

Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 82452 din 06.11.2017 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe 

colective P+3E și împrejmuire” – generat de imobilele amplasate în str. I. L. 

Caragiale nr. 5, nr. cad. 58442. 

 

 

 



 8 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Dl. consilier Ionuț Filimon „d-le președinte știu că în acea zonă sunt construite 

în special case, acum o să apară așa dintr-o dată un P+3. Este o zonă de case acolo.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „tocmai printr-un 

plan urbanistic zonal se poate modifica regimul de înălțime. În zona respectivă, d-na 

Cherciu ar trebui să ne dea mai multe detalii, este zonă de locuințe colective? 

D-na Andreea Cherciu „pentru un P+3 nu văd de ce ar fi o problemă să se 

aprobe.” 

Dl. consilier Ionuț Filimon „eu am discutat deja cu câteva persoane din zonă și 

într-adevăr ei sunt foarte nemulțumiți vis-a-vis de acest proiect.” 

D-na Andreea Cherciu „de ce nu au venit la consultarea populației când s-a 

făcut la momentul respectiv?” 

Dl. consilier Ionuț Filimon „presupun că nu s-a făcut informarea.” 

D-na Andreea Cherciu „s-a făcut informarea.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „se aprobă acum 

raportul consultării.” 

Dl. consilier Ionuț Filimon „noi ne abținem fiindcă este o zonă de casă și 

dintrodată apare P+3 și o să vedeți că o să fie pe acolo probleme, o să ne trezim cu tot 

felul de reclamații.” 

Dl. consilier Neculai Tănase „stimați colegi eu am fost în zona aceea acolo, este 

o zonă frumoasă de case și ca să trântim o dată un P+3, acolo nu se respectă regimul de 

înălțime. Pe mine chiar nu mă interesează, ce și cum, poate să fie un bloc frumos, dar eu 

spun așa, haideți să amânăm un pic proiectul acesta și vedem. Sunt mulți cetățeni care 

nu sunt de acord ca să se contruiască acolo, să-i umbrească un P+3, este un pic 

împotriva legilor arhitecturii și construcțiilor. Părerea mea este să amânăm un pic că nu 

cred că dă bine acolo un P+3 între case și ne mai gandim, poate îl face altfel. Aceasta 

este părerea noastră.” 

 Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 

voturi  „pentru” și 9 voturi „abținere” a d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai 

Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier 

Ana-Maria Dimitriu, Laura Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea, devenind hotărârea nr. 

532 

 

Se prezintă punctul 21 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. 
Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „grupul consilierilor locali PNL vor să 

aducă o serie de amendamente la acest proiect și anume d-le Primar sunt discuții pe care 

le-am avut și aseară în comisiile de specialitate, le vom relua imediat. La capitolul IV, 

art. 4 se referă la o cerere ce va fi depusă cu cel puțin 5 zile anterior începerii efective a 
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lucrărilor și va fi însoțită de următoarea documentație, cum scrie aici, deci în loc de 10 

zile să fie cu 5 zile înainte depusă este primul amendament și vă rog să-l supuneți la 

vot.” 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „nu vreți să le spuneți pe toate odată?” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „dacă este ok așa, da. La capitolul V, art. 

5.4 avem aici în perioada 15 noiembrie – 15 aprilie se impune interdicția de efectuare a 

lucrărilor, grupul consilierilor PNL propune ca în perioada 15 decembrie – 15 martie să 

se impună această interdicție de executare a lucrărilor ținând cont că în orașul Focșani 

investițiile nu sunt așa la orice pas. Capitolul IX, la garanția de bună execuție, aceasta să 

se restituie astfel 70% din această garanție să se restituie după încheierea procesului 

verbal de recepție și numai 30% după 1 an. La capitolul X care este corelat cu capitolul 

I, aveți aici ultimul paragraf, scrie așa operatorul care în decurs de 12 luni calendaristice 

a fost sancționat de 3 ori nu va mai putea obține aviz de spargere, dar la capitolul I aveți 

la punctul 1.2, prezentul regulament se aplică firmelor de construcții care execută lucrări 

în carosabil și lucrări pe domeniul public și privat la municipiului Focșani, deținătorilor 

sau administratorilor de rețele publice de interes local sau național cum ar fi ENGIE 

România SA, SC CUP SA, Telekom România, Electrica, RDS, Direcția de Dezvoltare 

Servicii Publice Focșani, Poliției Rutiere precum și persoanelor fizice care prin natura 

lucrărilor executate afectează suprafețe aflate în domeniul public și Poliția Locală a 

municipiului Focșani și atunci aici nu este definit cum trebuie operatorul ținând cont că 

persoana fizică nu face singură lucrarea, clar că o contractează și atunci vă rog să țineți 

cont și să-mi spuneți acum ce implică acel operator? Lucrul acesta s-a discutat și ieri și 

nu mi-ați dat un răspuns, care operator?  Nu este în corelare cu capitolul I, art. 1.2. 

Ascult, nu este nimeni atent, nu interesează pe nimeni, mă lămuriți cu operatorul și apoi 

să supunem amendamentele grupului PNL în totalitatea lor la vot.” 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „mai aveți vreun amendament?” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „aștept să mi se explice ce înseamnă acel 

operator, pentru că persoana fizică nu face singură de capul dumneaiei lucrarea, clar 

contractează un prestator de servicii de gen și nu se corelează capitolul X cu capitolul I, 

art. 1.2, nu știe nimeni să-mi răspundă?” 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „d-le Bratu puteți să explicați?” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu este vorba de 

dl. Bratu, ci de d-na Cherciu care a elaborat, serviciul urbanism. Vă spun eu despre ce 

este vorba d-na consilier. Prin definiție când vorbim de un operator vorbim de un agent 

economic în principal, dar în urma discuțiilor din ce îmi amintesc eu la ședința de 

comisie de ieri am convenit ca această mențiune să fie eliminată definitiv. Operatorul 

care este în curs de 12 luni calendaristice a fost sancționat de 3 ori nu va mai putea 

obține aviz de spargere și am spus că întâmpinăm mai multe dificultăți pe această temă.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu este corelat cu capitolul I deoarece aici 

rămâne persoana fizică, treceți aici în loc de persoane fizice, operatori.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „am spus, nu se 

mai aplică această sancțiune , asta am vrut să spun.” 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „da, dar este de corelat și am spus și mai 

devreme, dar nu ați fost atent, este corelat cu capitolul I, art. 1.2, atunci ar trebui scos 

persoanele fizice pentru că nu dumnealor prin prezentul regulament execută lucrări. Aici 

spuneți prezentul regulament se aplică firmelor de construcții care execută lucrări, cât și 

persoanelor fizice. Dumnealor nu fac lucrări, haideți să ne înțelegem.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dar dumnealor pot 

solicita aviz de spargere  și încheie un contract cu o firmă specializată care să execute 

lucrarea, nu este obligatoriu să vină firma specializată să obțină avizul de spargere și 

autorizația de construire și așa mai departe.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „vreți să-mi spuneți că persoana fizică vine 

să ia avizul de spargere și răspunde agentul care-i face lucrarea? 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „el răspunde, cel 

care a obținut avizul de spargere, el răspunde pentru modul cum se derulează lucrările.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „păi nu este ok, pentru că nu am cum să 

răspund eu pentru o firmă care-și prestează servicii.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ba da, pentru că 

încheiați un contract. Dumneavoastră ca beneficiar încheiați un contract cu un prestator. 

Ce este așa greu de înțeles. Alta a fost discuția în ședința de comisie aseară că această 

sancțiune să-i spunem așa, operatorul care în decurs de 12 luni calendaristice a fost 

sancționat de 3 ori nu va mai putea obține aviz de spargere să fie eliminată din prezentul 

regulament, nu așa s-a discutat aseară?” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „ok, la capitolul XI aveți taxele percepute 

pentru eliberarea avizul de spargere. Taxele sunt un pic cam mari și consider că ar trebui 

reduse la jumătatea lor. Să rămână la prețul stabilit celei de 10 lei/mp, dar taxa ocupare 

domeniul public, celelalte sunt un pic cam mari pentru orașul Focșani.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „aseară în ședință 

s-a convenit să nu se mai perceapă nici o taxă de emitere aviz.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „mai sunt și cele de garanție de bună 

execuție.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dumneavoastră 

garanțiile vreți să le reducem?” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „da, la jumătate și evident taxele respective 

care le-am eliminat aseară.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „haideți să 

discutați fiecare amendament în parte și să supuneți la vot pentru că așa nu mai 

înțelegem nimic.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „eu am spus, dar dl. președinte de ședință a 

considerat că este mai bine așa, așa se face.” 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „d-na consilier luați-o cu începutul, că 

într-adevăr aveți multe.” 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „la capitolul IV, 

termenul a fost pentru 5 zile, acesta este primul amendament.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „exact” 
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Se supune la vot amendamentul cu 5 zile lucrătoare și se aprobă cu 21 voturi 

„pentru” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „la capitolul V, lucrările să fie întrerupte 

între 15 decembrie – 15 martie. În regulament era trecut astfel 15 noiembrie – 15 aprilie, 

noi am redus perioada aceea.” 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „asta este legea d-na consilier.” 

Dl. consilier Costel Bârsan „nu cumva în lege se specifică și o anumită 

temperatură? Într-adevăr este un interval, dar cred că în acel interval dacă temperatura 

este mai mica de 5o, dacă îmi aduc eu bine aminte. Se poate lucra dacă temperatura este 

mai mare de +50, dacă este sub nu se poate lucra, din câte îmi aduc eu aminte, dar este 

posibil să greșesc, dar eu cred că așa este.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „îmi invocați și mie un număr de lege?” 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „verificăm, 

mergem la celălalt capitol și apoi revenim.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „la capitolul IX am spus, restituirea 

garanției de bună execuție 70% după încheierea procesului verbal de recepție, iar 30% 

după anul de garanție cum scrie practic în regulament.” 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „vă referiți la 

art. 9.1?” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu, la art. 9.3.” 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „buna execuție 

se restituie după trecerea perioadei de garanție doar după semnarea procesului verbal de 

recepție finală la terminarea lucrărilor efectuate? Asta a fost propunerea. Aici propuneți 

dumneavoastră 70%.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le secretar scrie la 9.3, dacă ne uităm pe 

același regulament pentru lucrările de investiții garanția de bună execuție se restituie 

după trecerea perioadei de garanție, așa scrie în regulamentul actual. Doar după 

semnarea procesului verbal de recepție finală la terminarea lucrărilor și ieri în comisiile 

de specialitate am spus că nu este ok, da? Am spus să nu se restituie 100%, ci 70% două 

procesul verbal de recepție a lucrărilor și 30% după anul împlinit, ca să avem un fond, 

garanția pur și simplu a Primăriei.” 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „cu ocazia aceasta blocăm banii 

oamenilor acolo în acea investitie.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „păi atunci dații 100% la întocmirea 

procesului verbal de recepție.” 

Se supune la vot amendamentul și nu se aprobă cu și 9 voturi „pentru” ale         d-

nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, 

Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „la capitolul X ați spus că scoateți ultimul 

paragraf, operatorul care în decurs de 12 luni calendaristice ... nu. Ideea era în felul 

următor, să-mi invocați acest operator care are corelare cu capitolul I, pct.1.2. Ați spus 

că scoateți ultimul paragraf de la capitolul X, operatorul care în decurs de 12 luni... Am 
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vorbit și ieri în ședința de comisie acest lucru, operatorul care în decurs de 12 luni 

calendaristice a fost sancționat de 3 ori nu va mai putea obține aviz de spargere.” 

Se supune la vot amendamentul șise aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „și la capitolul XI taxele de aviz de spargere 

să fie scoase definitiv să rămână taxa de ocupare domeniu public, cea de 10 lei/mp și 

garanțiile de bună execuție să fie înjumătățite și garanția de bună execuție la toate 

celelalte unde sunt invocate spații verzi de la 50 lei să fie de 25 lei/mp, drum de balast 

de la 50 lei la 25 lei/mp, trotuar, aleea betonată de la 200 lei la 100 lei/mp, stradă beton 

carosabil de la 300 lei la 150 lei/mp, trotuar din covor astfaltic de la 200 lei la 100 lei, 

stradă covor astfaltic de la 400 lei la 200 lei și trotuar din pavele de la 400 lei la 200 lei.” 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „da, le-ați înjumătățit.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „da și la taxa de aviz spargere să fie scoasă 

definitiv.” 

Se supune la vot amendamentul și nu se aprobă cu și 9 voturi „pentru” ale         d-

nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, 

Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „revenim la 5.4, 

referitor la perioadă.” 

D-na Andreea Cherciu „în normativul pentru realizarea pe timp friguros a 

construcțiilor și instalațiilor aferente indicativului C16/84, investitorii, proiectanții și 

executanții lucrărilor de construcții au obligația de a lua măsuri speciale în realizarea 

lucrărilor de construcții în perioada cu temperaturi scăzute, consederat a fi intervalul 

cuprins între 15 noiembrie – 15 martie.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „ați spus și dumneavoastră de 15 martie.” 

D-na Andreea Cherciu „...dacă temperatura este inferioară de 50. 15 noiembrie – 

15 martie și temperatura de 50C.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „am recuperat o lună de zile, mulțumesc, 

legea e lege. Atunci ok, 15 noiembrie – 15 martie, recuperăm o lună.” 

Dl. consilier Costel Bârsan „așa este, legea spune că în acest interval de timp 

dacă temperatura este peste +50 se pot executa lucrări, că este o temperatură corectă, 

dacă scade sub +50C sunt interzise lucrările în acest interval de tip. Ați înțeles d-le 

președinte de ședintă?” 

Dl. consilier Neculai Tănase „noi am vorbit și ieri.” 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „haideți să votăm amendamentul ca în 

lege, nu-l mai citim încă o dată.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „da, corelați cu articolul din lege.” 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „am și eu câteva amendamente de făcut și anume: la 

Cap. II – Definirea unor termeni utilizați în cadrul prezentului regulament se 

completează cu: 

- Drum public – orice cale de comunicație terestră, cu excepția căilor ferate, special 

amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice; 
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drumurile care sunt închise circulației publice sunt semnalizate la intrare cu 

inscripții vizibile.  

  Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „la Punctul 7.1 – Cap. VII se completează cu: „Pe 

durata lucrărilor executantul va respecta prevederile prezentului regulament și pe cele 

ale O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.” 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 21 voturi „pentru”.Dl. consilier 

Ionuț Mersoiu „ la Punctul 9.3 din Cap. IX se modifică astfel: „Pentru lucrările de 

investiții, garanția de bună execuție se restituie astfel: 50% în 7 zile lucrătoare de la data 

semnării procesului verbal de recepție  privind aducerea terenului la starea inițială și 

50% după data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „păi pentru că am spus ieri în ședințele de 

comisie că nu are sens să blocăm banii, noi am zis 100% să-i dați peste 1 an, ori azi nu 

vreți 70% cum am invocat noi ca și amendament, vreți 50%, adică ieri am picat de acord 

azi nu mai suntem de acord.” 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Primar ieri am picat de acord, am spus între 

70% cu 30%.” 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 9 voturi 

„abținere” ale d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț 

Filimon, Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea . 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „la a cap. XI – Taxele percepute pentru eliberarea 

avizului de spargere se elimină punctul 1 și 2 respectiv: 

 taxa aviz spargere în cazul intervențiilor în regim de urgență (avarii) – 100 lei/mp 

și  

 taxa aviz spargere în cazul lucrărilor de investiții 50 lei/mp. 

  Tot la cap. XI – Taxele percepute pentru eliberarea avizului de spargere punctul 3 

se modifică astfel: taxă ocupare domeniu public (teren ocupat de materialele provenite 

din săpătură, utilaje, ș.a.) 10 lei/mp/zi. 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu La cap. III art 3 alin. 4 se completeză cu: acordul 

asociației de proprietari. Termenul de depunere a cererii prevăzut alin. (2) al art. 4 - Cap. 

IV se modifică astfel: din „cu cel puțin 10 zile anterior începerii efective a lucrărilor” în 

„cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior începerii efective a lucrărilor”. 

  Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitate şi se 

adoptă cu 21 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 533 
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Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea 

nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe 

asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2018. 

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

  Dl. consilier Radu Nițu „d-le președinte vreau să fac 2 amendamente, art. 33, 34, 

35, și 36 privind instituirea taxei de habitat, precum și anexele nr. 5 și 6 se elimină. La 

anexa nr. 1, cap. X, alte taxe locale, pagina 14, taxe stabilite de Direcția Urbanism și 

Autorizări se radiază următoarele taxe: taxa aviz spargere în cazul intervențiilor în regim 

de urgență, avarii, taxă aviz spargere în cazul lucrărilor de investiții. Pagina 15 taxele 

stabilite de Serviciul Administrarea Patromoniului se radiază respectiv, taxa pentru 

utilizare temporară a locurilor publice în vederea amplasării de suporturi publicitare 

conform HCL nr. 159/2006, taxă utilizare canalizație, rețea de comunicații, pagina 17 

taxe stabilite de Direcția de Dezvoltare Servicii Publice pozițiile 18 și 19 se radiază 

întrucât acestea sunt prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

Serviciului Public de Administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin 

domeniului public și privat al municipiului Focșani aprobat prin HCL nr. 160/2017, 

respectiv se radiază următoarele taxe: taxa vehicul ridicat cf. HCL 110/26/2008; taxa 

suplimentară pentru vehiculele ridicate și pentru care nu s-au perfectat formalitățile de 

eliberare în decurs de 48 ore, cf. HCL 110/267/2008. 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „la art. 470, alin. 5, cum am vorbit și ieri în 

ședințele de comisie, taxele nu se mențin conform anului fiscal 2017 și conform Legii 

227/2015. Am înțeles de la dl. Nazâru că exită OUG nr. 17/2017 care spune că aceste 

valori sunt impuse. Eu aș vrea să susțin acest amendament prin rămânerea taxelor de la 

art. 470, alin 5, 6 să rămână ca în anul fiscal 2017.” 

Dl. consilier Neculai Tănase „acestea le-am discutat ieri și am picat de acord cu 

toții nu? Spuneți-i și dl. consilier Nițu că el  nu a auzit.” 

Dl. Meluș Nazâru „am comunicat și ieri, este vorba de OUG nr. 79/08.11.2017 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 227 privind Codul Fiscal prin care se 

stabilesc nivelurile pentru mijloacele de transport de peste 12 tone, sunt valorile impuse 

de lege, Consiliul Local poate doar să crească să aducă cote adiționale, nu poate să 

coboare sub nivelurile aprobate prin lege. Este împotriva legii a coborî aceste niveluri 

sub ceea ce prevede Codul Fiscal.” 

Se supune la vot amendamentul și nu se aprobă cu și 9 voturi „pentru” ale        d-

nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, 

Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „este dată această OUG de Guvernul 

dumneavoastră PSD, că s-au maximizat și că au ajuns la valorile acestea în 2018, nu este 

vina noastră, noi doar am propus, grupul PNL o rămânere a acestor taxe ca în 2017, nu 
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am greșit cu nimic că venim în folosul cetățenilor. Următorul amendament art. 474, alin. 

1, sunt toate taxele maximizate. Este vorba despre taxa pentru eliberarea certificatului de 

urbanism în mediul urban lei/mp, în anul fiscal 2017 valorile au fost maxime și noi 

avem aici o grilă, putem să ne încadrăm de exemplu de la 9 - 12 lei, ați maximizat ați 

pus 12 lei, de la 12-14 lei, este 14 lei și propun în anul 2018 la acest art. 474, alin.1, la 

„a” să rămână 5, la „b” 6 lei /mp, la „c” 8 lei/mp, la „d” 10 lei/mp și la „e” să rămână 12 

lei/mp.” 

Se supune la vot amendamentul și nu se aprobă cu  și 9 voturi „pentru” ale       d-

nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, 

Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „vă reamintesc că ați fost de acord ieri în 

ședințele de comisie. Art. 474, alin. 4 taxa pentru avizare către comisia tehnică de 

urbanism și amenajarea teritoriului de către primar sau de către structurile de specialitate 

din cadrul Consiliului este între 0-15 lei, la fel ați maximizat-o și propun să fie 7 lei.” 

Se supune la vot amendamentul și nu se aprobă cu și 9 voturi „pentru” ale         d-

nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, 

Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „la art. 475 taxa pentru eliberarea unei 

autorizații pentru desfășurarea unei activități economice în mediul urban, este taxa 

eliberare autorizație pentru desfășurarea unei activități economice de către persoane 

juridice și persoane fizice autorizate, gen PFA, IF, inclusiv viza anuală care este 100 

lei/an, propun reducerea ei la 50 lei/an. Măcar de am avea noi persoane care să vină să 

își deschidă tot felul de societăți în orașul Focșani în condițiile în care nu au nici o 

facilitate.” 

Se supune la vot amendamentul și nu se aprobă cu  și 9 voturi „pentru” ale        d-

nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, 

Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „la art. 475, alin. 2 taxele pentru eliberarea 

atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a 

produselor din sectorul agricol este 80 lei, la pct. „a” taxa pentru eliberarea atestatului de 

producător 40 lei și la „b” taxa pentru eliberarea carnetului de comercializarea 

produselor din sectorul agricol tot 40 lei. Propun micșorarea acestora la 20 lei/an atât la 

pct. „a”, cât și la pct. „b”, practic ambele să fie 40 lei/an total.” 

Se supune la vot amendamentul și nu se aprobă cu și 9 voturi „pentru” ale        d-

nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, 

Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „art. 474, alin. 5 taxa pentru serviciile de 

reclamă și publicitate este între 1-3% și la fel valoarea maximă este 3%, propun 2%. Să 

lăsăm agenții economici să-și facă reclamă, publicitate, să poată să aibă posibilitatea să 

nu plătească într-un contract de publicitate sau sponsorizare sau reclamă, o valoare mai 

mare să rămână 2%.” 

Dl. Consilier Emanuel Gongu „propun și eu un amendament dacă se poate să 

radiem, în ultimii 10 ani nu a venit nici măcar o persoană, nu a cerut această taxă. Dacă 

vine cineva este gratuită, nu radiere. Nimeni nu a plătit o taxa din aceasta. Aseară am 

stat jumătate de oră pentru această taxă de 5 lei.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „5 lei cu 5 lei cu 5 lei cu 3 lei cu 2 lei, iaca 

se face un buget.” 

Dl. Consilier Emanuel Gongu „d-na consilier în ultimii 10 ani nimeni nu a plătit 

această taxă de 5 lei.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „si atunci de ce a rămas aici, eu am propus 

micșorarea ei, este vreo problemă?” 

Se supune la vot amendamentul d-nei consilier Dimitriu și nu se aprobă cu  și 9 

voturi „pentru” ale d-nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, 

Ionuț Filimon, Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, 

Laura Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Gongu … 

Dl. Meluș Nazâru „cred că nu s-a înțeles, este vorba de contractele de publicitate 

făcute de firme care sunt autorizate special pentru așa ceva. Încheie un contract cu o 

persoană beneficiară de reclamă publicitară. Avem firmele mari de publicitate din 

București care au afișate pe raza municipiului Focșani pe acele panouri amplasate prin 

diverse locuri, diverse reclame, pentru Carrefour, pentru Kaufland, pentru beneficiari. 

Operatorul de publicitate încheie un contract cu un beneficiar, iar noi încasăm. Dacă el 

încasează 100 lei, noi încasăm 3%, de fapt ni-l virează operatorul de publicitate este prin 

reținere la sursă și virat la bugetul local, el încasează 100 lei și nouă ne dă 3 lei. Ceea ce 

se propune este ca el să încaseze 100 lei și să ne dea nouă zero lei, ceea ce propune dl. 

consilier Gongu sau 2 lei cum propune d-na consilier. Legea  nu permite să fie zero lei, 

chiar Codul Fiscal spune că este 1 si 3%.” 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „vă retrageți amendamentul?” 

Dl. Consilier Emanuel Gongu „dacă legea spune așa, dl. Nazâru știe cu 

siguranță mai bine de această lege a taxelor, îmi retrag amendamentul.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „la art. 486, alin. 1, aici văd că este pct. 

1,2,3, este o taxă eliberare prelungire autorizație taxi pentru fiecare autovehicul utilizat 

în efectuarea serviciul de transport persoane în regim de taxi este o valoare de 100 lei 

pentru persoanele fizice autorizate, intreprindere individuală și intreprinderi familiale și 

persoane juridice 200 lei. Propun la primul punct să fie 50 lei și cel de-al doilea la 

persoane juridice 100 lei.” 
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Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „dacă-mi permiteți fac și eu o întrebare 

totuși văd că le dați pe toate taxele acestea la jumătate, cum le argumentați? Ați 

documentat lucrurile acestea?” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „le argumentez prin faptul și este foarte 

simplu, nu trebuie să faci studii pentru așa ceva. În primul rând nivelul de trai în orașul 

Focșani este printre penultimele ca loc în țară, haideți să nu exagerăm, investitori nu 

avem, locuri de muncă nu avem, emigrarea este la cote maxime, măcar pentru cei care 

au mai rămas în municipiul Focșani să aibă taxe mai suportabile.” 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „nu-mi iese din minte faptul că niște 

copii nu beneficiază de locuri de dormit, tocmai că vă pasă, nu-mi iese din minte că dacă 

reducem aceste taxe toate la jumătate și vă spun și eu de ce nu sunt de acord cu aceste 

reduceri, sunteți împotriva fondurilor europene, sunteți împotriva banilor europeni.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „aici vă contrazic, a trecut proiectul, nu știu 

care este discuția. D-le președinte de ședință această Primărie are excedent bugetar, o să 

rămână fără el, știți de ce? Nu din vina consilierilor PNL d-le președinte de ședință. 

Haideți să ne înțelegem.” 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „v-am spus părerea mea, de aceea nu 

votez eu, restul colegilor votează cum doresc.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „este problema dumneavoastră cum votați.” 

Se supune la vot amendamentul și nu se aprobă cu  și 9 voturi „pentru” ale       d-

nilor consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, 

Corneliu Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Ciocoeaș și Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „așa ați tratat și cetățenii în ceea ce privește 

taxa de habitat, cu aceeași nonșalanță pe care o aveți și acum.” 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu vrem să avem un oraș mai frumos.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „haideți să fim serioși v-ați jucat ba e taxa, 

nu e taxa. Haideți să ne înțelegem, nu suntem la teatru. La art. 486 aveți taxa pentru 

eliberare certificat de urbanism în regim de urgență, care înseamnă 5 zile lucrătoare, iar 

regimul de urgență este de 500 lei plus contravaloarea taxei pentru eliberarea 

certificatului de urbanism. Odată ce plătesc o taxă pentru eliberarea certificatului de 

urbanism, nu înțeleg care este scopul acelei taxe de 500 lei, în condițiile în care 5 zile nu 

reprezintă regim de urgență și în condițiile în care în anul fiscal 2017 această taxă nu 

exista. Propun scoaterea ei definitiv, iar la taxa pentru eliberarea autorizației de 

construire în regim de urgență, unde la fel sunt 5 zile lucrătoare, nu reprezintă regim de 

urgență, dacă ne uităm și în legi regim de urgență nu înseamnă 5 zile, este 1.000 lei plus 

contravaloarea taxei pentru eliberarea autorizație de contruire, aici propun reducerea ei 

la 500lei și în nici un caz regim de urgență nu este firesc. Dacă este regim de urgență să 

fie la eliberarea certificatului pe loc, iar la autorizația de construire este adevărat 

necesită mai mult timp poate fi 3 zile lucrătoare.” 
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Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „am o întrebare, se poata da 

certificatul de urbanism pe loc?” 

D-na Andreea Cherciu „nu”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „să înteleg că ne lovim de niște semnături, 

de aceea nu se poate elibera astăzi?” 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „sunt mult mai mulți factori.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu mi s-a dat un răspuns concret, aș 

prefera să-l am, conform legii, conform regulament conform a ceva, nu așa pur și 

simplu.” 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „de ce anume este considerat regim de 

urgență 5 zile și de ce d-na consilier spune că nu este regim de urgență 5 zile, dacă puteți 

să ne spuneți cam ce volum de muncă este pentru a aceste hârtii?” 

D-na Andreea Cherciu „analiza documentației durează între 1-2 zile, apoi 

redactarea. Sunt și certificate care se pot face într-o oră, sunt și care durează o zi, 

depinde de zonă și de problema pe care o solicită cetățeanul.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „ați văzut că la certificat se poate da și într-

o oră, deci am zis în aceeași zi.” 

D-na Andreea Cherciu „da, dar depinde de problemă și de situația zonei. 

Depinde și de situație, sunt unele care se pot elibera mai repede, sunt unele care durează 

pentru că necesită o analiză mai amplă.” 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „dacă noi dăm acum pe loc, toți vor 

veni și vor dori pe loc, chiar dacă unor hârtii le va fi aproape imposibil să le poți elibera 

rapid.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vă dau un simplu 

exemplu, pentru un certificat de urbanism de elaborare PUZ câte zile trebuie să lucrați la 

el?” 

D-na Andreea Cherciu „cam 2 zile.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „2 zile fizic până la 

redactarea documentului?” 

D-na Andreea Cherciu „da.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „să înțeleg că este așa puhoi la serviciul 

urbanism și este o singură persoană care muncește acolo?” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „sunt 6 angajați 

care au 140 de lucrări fiecare.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „foarte bine, bine că avem lucrări.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „se construiește, nu 

suntem un oraș sărac.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „suntem foarte sărac, țin să vă reamintesc.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „eu mă uit cum se 

dezvoltă foarte frumos orașul pe diverse cartiere, cum se construiesc, cum vin cereri în 

continuu pentru eliberare certificate de urbanism și autorizații de construire și se 
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eliberează în continuu, pe zi se eliberează câte 20-30 de documente de la certificate de 

urbanism, atestări de edificarea clădirilor, autorizații de construire și altele stimată d-nă 

consilier.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „și care este rolul acestei taxe, dacă nu a 

fost în anul fiscal 2017 și spuneți că regim de urgență înseamnă 5 zile lucrătoare.” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „sunt foarte multe 

solicitări, oamenii așteaptă maxim până la 30 de zile, au fost cazuri când s-au așteptat și 

peste 30 de zile din cauza lipsei de personal și a arhitectului șef. A fost o perioadă când 

știți foarte bine și-a dat demisia, până am găsit soluția legală să găsim o persoană care să 

semneze pentru arhitectul șef, nici în acest moment nu avem arhitect șef cu toate că am 

scos postul la concurs de cel puțin 4 ori și nu s-a prezentat nimeni. Și avem în continuare 

o organigramă mărită care ați aprobat-o, 23 de posturi din cele 23 de posturi deocamdată 

sunt ocupate doar 6, din cele 6 posturi, o persoană cel puțin în persoana d-nei Cherciu 

exercită atât funcția de arhitect șef, cât și funcția de șef birou urbanism. Din 6, una este 

șef, iar mai avem o altă persoană care în permanență trebuie să asigure relația cu 

publicul în registratura Primăriei. Deci practic 4 sunt cei care le lucrează și cu d-na care 

lucrează și în calitate de șef și arhitect șef și în calitate de simplu inspector, are și zona 

dumneaiei în administrare în continuare, este complicat și dacă dumneavoastră  aveți 

curiozitatea vă invităm să vedeți lucrările care sunt în operare la serviciul urbanism. Și 

eu îmi doresc să putem elibera certificatul de urbanism după o zi pe alta. Am introdus 

deja posibilitatea de a se emite certificatul de urbanism on-line, tocmai pentru a evita în 

primul rând contactul direct între cetățean și funcționar pe de o parte, pe de altă parte am 

facilitat cetățenilor și constructorilor să nu mai vină până la Primărie să poată să depună 

cererea din fața unui calculator pe de o parte, iar pe de altă parte timpul acordat 

explicațiilor în biroul de relații cu publicul s-ar reduce foarte mult, dar până ajungem la 

acel deziderat sunt foarte multe lucrări și am spus dacă cineva este într-adevăr foarte 

presat de  timp pentru a se justifica și pentru a avea o  motivație am spus să introducem 

o taxă de urgență. Într-adevăr poate este prea mare. Aseară am căzut de acord că o 

reducem la jumătate, cea pentru certificat de urbanism.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „am căzut de acord cu mai multe lucruri pe 

care nu l-ați votat ca și amendamente d-le Primar. Între timp ne-am gândit că este mai 

indicat, atât timp cât le dați într-un termen foarte lung și certificatul și autorizația nu are 

sens să mai luați și taxă. Adică dumneavoastră cum veniți în ajutorul cetățenilor 

municipiului Focșani prin a lua alte taxe, alte biruri?” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vin în sprijinul 

cetățenilor prin a elibera acestea mai repede.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „oamenii muncesc mai repede dacă plătesc 

cetățenii acea taxă, care este ideea?” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „se dă prioritate în 

defavoarea celorlalte.” 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „este pe prioritate, pentru a veni la Primăria 

municipiului Focșani trebuie să plătesc taxe în plus?” 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dacă mergeți si 

vreți un cazier la urgență, plătiți.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „nu este peste tot, Galați-ul, Brăila nu au 

aceste taxe. Interesați-vă d-le Primar înainte de a vorbi.” 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „d-na consilier nu este obligatoriu să-l 

iei în 5 zile, poți să aștepți și atunci este gratuit.” 

Se supune la vot amendamentul și nu se aprobă cu  și 9 voturi „pentru” ale d-nilor 

consilieri Claudiu Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Ionuț Filimon, Corneliu 

Gheoca, Costel Bârsan și d-nelor consilier Ana-Maria Dimitriu, Laura Ciocoeaș și 

Alina-Ramona Drumea și 12 voturi „abținere”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „la art. 100, alin. 1, pct. 18 este introdusă 

taxa de vehicul ridicat conform HCL 110/2008 cu modificările și completările ulterioare 

de 300 lei/zi. Ieri am stabilit la fel în ședințele de comisii că această taxă va fi scoasă și 

la pct. 19 taxa suplimentară pentru vehiculele ridicate și pentru care nu s-au perfectat 

formalitățile de eliberare în decurs de 48 de ore conform HCL 110/2008 cu modificările 

și completările ulterioare 10lei/zi. Aici am zis iarăși că trebuie scoasă din cauza faptului 

ca nimeni nu este dator să plătească 10 lei/zi pentru că nu s-au perfectat formalitățile de 

eliberare în decurs de 48 de ore.” 

Dl. consilier Radu Nițu „d-le președinte s-a votat amendamentul acesta, 

dumneaei cred că are notat acolo și trebuia să spună.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „când s-a votat acest amendament d-le 

consilier?” 

Dl. consilier Radu Nițu „acum 5 minute.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „eu nu am auzit nici cifra, nici suma, nici 

punctul.” 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „d-le consilier Nițu recitiți puțin ca să 

lămurim problema aceasta, să nu existe discuții.” 

Dl. consilier Radu Nițu „la pagina 17 taxe stabilite de Direcția de Dezvoltare 

Servicii Publice pozițiile 18 și 19 se radiază întrucât acestea sunt prevăzute de 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Administrare, 

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

municipiului Focșani aprobat prin HCL nr. 160/2017, respectiv se radiază următoarele 

taxe: taxa vehicul ridicat cf. HCL 110/26/2008; taxa suplimentară pentru vehiculele 

ridicate și pentru care nu s-au perfectat formalitățile de eliberare în decurs de 48 ore, cf. 

HCL 110/267/2008.” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „d-le Primar suntem români sau ce suntem, 

nu s-au perfectat formalitățile, același lucru l-a spus dl. consilier Nițu.” 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „mai aveți vreun amendament?” 
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Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „ar trebui 

renunțat la acest amendament.” 

Dl. Președinte de ședință Mihai Nedelcu „da a spus că renunță.”  

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „mai am și eu un amendament la art. 486 propun 

perioada de eliberarea certificatului de urbanism la 3 zile în regim de urgență și o 

scădere de la 500 lei la 250 lei și taxa pentru autorizația de construcție de la 1.000 lei la 

500 lei. 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu  și 21 voturi „pentru”.Nu mai sunt 

discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 534. 

Drept pentru care s-a încheiat prezenta minută. 
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