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    ROMANIA 

        JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCŞANI 

         CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

        

MINUTĂ  
din 19 mai 2016 

 

 
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 19.05.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 

3551/13.05.2016, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 18 consilieri.  

Absentează d-nii consilieri: Ioan-Liviu Oloeriu, Gheorghiţă Berbece şi Dragoş-

Puiu Horhocea. 

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 21.04.2016. 

Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”. 

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

vedere că d-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu, lipseşte astăzi şi trebuia să-şi exercite 

mandatul de preşedinte de şedinţă, vă rog să faceţi propuneri ca pentru şedinţa de astăzi, 

cineva să conducă această şedinţă”. 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „îl propun pe d-nul consilier Cătălin 

Vrabie”. 

Nu sunt alte propuneri şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr.39 şi se adoptă 

cu 18 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 157. 

 

La şedinţă participă: 

   d-na Micşunica Baciu – Director executiv - Direcţia resurse umane ; 

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

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

agricultură, cadastru; 

 d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală,  

agricultură, cadastru; 
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 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ; 

 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 

 d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 

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

Consiliului local; 

 d-nul Florinel Ionaşcu - Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al  

Consiliului local; 

 d-na Eugenia Drăguşanu - Inspector  Compartiment Proiecte; 

 d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 

 d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine; 

 d-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale; 

 Liviu Topală – Inspector Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

 d-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane Vârstnice  

Focsani; 

 d-nul Săndel Ghiuţă – Director Serviciul public comunitar de evidenţa  

persoanelor Focşani; 

 d-nul Ion Gheorghe -  Director Poliţia Locală Focşani; 

 d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă Socială  

Focşani; 

 d-nul Sorin Francu – Director Teatrul municipal Focşani ; 

 d-nul Lucian Feroiu – Director Cantina de Ajutor Social Focşani; 

 d-nul Laurenţiu Mocanu – Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice  

Focşani; 

 d-nul Stănică Grosu - Director Clubul Sportiv Municipal Focşani. 

 d-nul Gheorghe Vasilescu – Director SC CUP SA Focşani; 

 d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani; 

 d-nul Gigel Ghimpu – Director tehnic S.C. Transport Public SA Focşani; 

 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;  

 d-nul Gigi Jipa  – Administrator SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SA Focşani; 

 

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

ai mass-media locale.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie:  prezintă proiectul ordinii de zi care 

cuprinde 38 puncte. 

  

 Sunt discuţii referitoare la ordinea de zi şi anume : 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „ o să vă întreb dacă mai sunt 

completări la ordinea de zi”. 
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D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „da. 

Aş mai dori să introduce 5 proiecte pe ordinea de zi şi anume:  

 

1. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru 

şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Focşani din data de 19 mai 

2016; 

 

 2. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.2 la 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.394/2015 privind 

constituirea comisiei de concurs/examen, respectiv comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei 

contractuale vacante de inspector de specialitate debutant din cadrul Aparatului 

permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focşani, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru investiţiile din municipiul Focşani parte din Studiul de fezabilitate regional 

„Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în 

judeţul Vrancea – Etapa II”; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Municipiului Focşani la 

cofinanţarea proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu 

apă şi canalizare în judeţul Vrancea – Etapa II”; 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziţia proiectului 

regional „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare 

în judeţul Vrancea – Etapa II” a terenului pentru 

construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „dacă mai sunt completări sau 

observaţii pe marginea ordinii de zi? 

Nu mai sunt alte modificări.  

Atunci vă supun aprobării, ordinea de zi.” 

Se supune la vot ordinii de zi, cu cele 5 amendamente, respectiv introducerea 

proiectelor nr.39, 40, 41, 42, 43 şi se aprobă cu 18 voturi „pentru" .  

 

Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind însuşirea 

variantei finale a proiectului de steag al municipiului Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 174. 
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Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor 

de publicitate în municipiul Focşani; 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „întru-cât am avut o discuţie aseară, în 

urma cărora au reieşit nişte amendamente, aş vrea să vi le propun atenţiei dvs. astăzi. 

Primul amendament, este legat şi o dorinţă mai veche a mea de a înfiinţa în 

municipiul Focşani, panouri speciale destinate afişajelor publicitare şi anunţuri de mică 

publicitate. 

La momentul respectiv, discutam chiar cu dvs. d-nule Vrabie, despre posibilitatea  

înfiinţării acestor amplasări. 

Aveam şi nişte soluţii propuse de d-nul Cazaciuc, destul de frumoase, aşa cum au 

marile oraşe. Poate că, eu ştiu, nivelul costurilor i-a împiedicat pentru a veni în aceşti 

doi ani de când am discutat noi, să ni le prezinte. Cert este că, eu chiar îmi doresc, chiar 

şi la nivel empiric să avem astfel de afişaje, în genul cum sunt cele electorale de astăzi, 

pentru că în lipsa lor, cei care au nevoie de a face acest afişaj, ne murdăresc în fel şi chip 

oraşul. 

În concluzie, a venit momentul să aprobăm acest regulament de publicitate şi 

putem să încadrăm foarte bine dorinţa noastră aici. 

Amendamentul privind modificarea şi completarea alin.1 din art.42 din proiectul 

de hotărâre nr.19, după cum urmează:  

- în vederea asigurării eficientei informări a cetăţenilor, a libertăţii de  

expresie şi esteticii urbane, autorităţile administraţiei publice locale vor instala în 

amplasamente cu vizibilitate, în condiţiile regulamentului local de publicitate, panouri 

speciale destinate afişelor publicitare şi anunţurilor de mică publicitate, numai în 

cazurile speciale şi de maximă importanţă. 

Locaţiile propuse pentru amplasarea panourilor speciale destinate afişelor publici- 

tare şi anunţurilior de mică publicitate sunt: Piaţa Moldovei, Piaţa Sud, Piaţa Bahne, 

Sala Polivalentă, Autogară şi Piaţa Gării. 

Şi al doilea amendament pe care aş vrea să-l formulez, este vorba despre o 

îndreptare a unei greşeli de tehnoredactare: 

- în cuprinsul art.48, alin.(9) sunt nominalizate art.43 şi art.44 şi alin.(10) sunt  

exemplificate art.45 şi 46. 

Pentru corelarea dispoziţiilor din Regulament, propun îndreptarea erorii materiale 

de tehnoredactare în sensul că, la alin.(9), art.44 se va citi art.42, iar la alin.(10), art.46 

se va citi art.44.” 

 

Se supune la vot amendamentele d-lui consilier Tudorel-Daniel Trofin, se adoptă 

cu 18 voturi „pentru”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu 

amendamentele formulate de d-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin, fiind adoptate cu 18 

voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 175.   
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Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.264/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare din 

municipiul Focşani; 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „am de făcut un amendament rezultat 

în urma consultării publice care a avut loc la începutul lunii acesteia, dacă nu mă înşel, 

şi în urma discuţiilor pe care le-am avut, la comisiile de specialitate din cadrul 

Consiliului Local. 

Modificarea cuprinsă la pct.1, de la art.1, va avea următorul conţinut: 

- Art.8, alin.(2) din anexa nr.1 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

sistemului de parcare din municipiul Focşani, se modifică şi va avea următorul cunţinut: 

Alin.2 - autovehiculele şi vehiculele comercianţilor utilizate pentru transport 

marfă au acces pentru aprovizionare, zilnic între orele: 6,00 – 8,00, în orice loc de 

parcare cu plată. După acest interval, pentru aceste autovehicule şi vehicule, accesul este 

interzis. 

De ce este făcut acest amendament, pentru a descongestiona traficul existent în 

mod special în zona Pieţii Agroalimentare din municipiul Focşani. Ştiţi foarte bine că în 

zona aceea sunt foarte multe maşini de marfă care stau staţionate pe toată durata de 

funcţionare a pieţii şi blochează parcarea respectivă. 

La pct.7, de la art.1, acesta va avea următorul conţinut: 

- Pct.7, art.13 din anexa nr.2 – Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare 

din parcările de reşedinţă din municipiului Focşani, se modifică şi va avea următorul 

conţinut: 

Art.13 - abonamentele tip reşedinţă, asigură folosirea locului de parcare de la ora: 

17,00 până la ora: 8,00. Deţinătorul unui abonament va putea folosi parcarea şi între 

orele: 8,00 şi 17,00, precum şi în zilele de sâmbătă, duminica şi în toate sărbătorile 

legale, fără să achite o taxă suplimentară.  

Este o discuţie pe care am avut-o de asemenea în comisiile de specialitate, nu era 

specificată foarte clar perioada cât timp cetăţenii pot să-şi lase maşinile în parcările de 

reşedinţă, de aceea s-a făcut acest amendament”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „da, eu mi-aş dori pentru că, în această 

componenţă a Consiliului Local, ne-am dorit împreună, foarte mult să avem acest 

Regulament mai repede funcţional şi cei care plătesc taxe pe locurile de parcare cel 

puţin de reşedinţă, să beneficieze de toate prevederile lui. 

Sper să fie ultima dată când ajunge în Focşani, în Consiliul Local acest 

Regulament, în condiţiile legislative actuale, doar dacă se va schimba dorinţa Consiliului 

Local în ceea ce priveşte reglamentarea parcării să mai apară şi ne mai dorim foarte mult 

ca acea aplicaţie pe care noi, din câte ştiu, am plătit-o este funcţională, dar, doar la nivel 

de teste, nu şi la nivel efectiv administrativ, să fie cât mai repede funcţională, pentru că 

eliminăm din păcate, mişcarea destul de greoaie a Direcţiei de Dezvoltare în ceea ce 

priveşte aceste locuri. 
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Trebuie să faci, cel puţin 3 drumuri în momentul de faţă pentru a-ţi rezerva un loc 

de parcare. 

Este destul de complicat pentru cei care sunt foarte ocupaţi şi dacă tot am găsit şi 

am plătit, o soluţie tehnică mai bună şi mai rapidă, să ne folosim de ea. Şi în felul acesta 

vedem şi noi, ce locuri de parcare sunt inventariate, care sunt libere, care sunt ocupate,  

să nu mai existe discuţii. 

Eu, personal m-am lovit de o chestiune. Cineva s-a dus să verifice dacă am 

locurile plătite corect, sau este un beneficiu nelegal pe care-l face Direcţia de Dezvoltare 

pentru unul din consilierii locali”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „şi eu îmi doresc şi am susţinut 

foarte mult acest proiect.  

Sunt unul dintre cei care,  a participat cred că la toate întâlnirile, din păcate, aşa 

cum am spus, acea aplicaţie stă la conservare de vreo câteva luni, deşi ea este 

funcţională, există, are baza de date încărcată. Cetăţenii municipiului Focşani nu reuşesc 

să aibă acces la ea şi să vădă într-un mod foarte transparent ce locuri de parcare sunt 

libere, ce locuri sunt ocupate şi să-şi rezerve şi să-şi închirieze de acasă sau de la birou 

un loc de parcare. 

Ar fi o chestiune extrem de simplă şi extrem de transparentă. Ar elimina orice fel 

de suspiciune, de tranzacţionare a locurilor de parcare, de şpăgi, de mai ştiu eu ce 

altceva. 

A muncit Direcţia, am muncit şi noi la acest proiect şi nici astăzi nu înţeleg nici 

eu, de ce nu este operaţional. Poate, cu ocazia dezbaterii de astăzi cineva se va trezi şi o 

va face operaţională”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „mai trebuie precizat un lucru. 

Sper ca Ministerul de Interne să accelereze un pic procesul acesta de emitere a 

unei reglementări în legătură cu ridicatul maşinilor. 

Este un subiect care ne-a blocat în dezbaterea publică. Din discuţiile pe care  

le-am avut atât cu Poliţia Locală cât şi cu Poliţia municipiului Focşani, poliţia statală, 

pur şi simplu ne-am blocat într-o lipsă dacă vreţi a unei reglementări specifice, care 

trebuia emisă de către Guvernul României prin Ministerul de Interne.  

Sper ca acest lucru să se rezolve cât mai repede, astfel încât în următoarea 

perioadă să putem să reglementăm şi acest lucru, pentru că, cei care beneficiază de 

aceste locuri de parcare şi care le plătesc, ne reclamă pe bună dreptate faptul că nu 

putem să acţionăm foarte repede, să le eliberăm locurile de parcare atunci când acestea 

sunt ocupate în mod abuziv de către alţii”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „ca şi precizare, în momentul de 

faţă, nu se pot ridica autovehicule parcate neregulamentar, sau pe locuri de parcare 

închiriat de un alt titular, dar, se pot aplica amenzi, Poliţia face lucrul acesta. 

Amenzile nu sunt mici, sunt destul de mari. Aşa că există un instrument la 

îndemâna poliţiei, însă el pe noi nu ne prea mulţumeşte, pe noi, Consiliul Local. 
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Sigur, este singurul la îndemână la momentul de faţă. Nu avem ce face, nu ţine de 

competenţa Consiliului Local să reglementeze acest aspect.  

Aşa cum a spus şi colegul meu Matişan, să sperăm că Ministerul de Interne, va 

emite hotărârea de guvern subsecventă legii, trebuia să o facă din 2007 şi nu a făcut-o, 

poate o face într-un final. 

Încă o precizare vreau să fac.  

Am pomenit mai devreme de amendamentul … am discutat amendamentul 

colegului nostru Matişan, care se referea la faptul că, acel abonament va da posibilitatea 

unei persoane fizice care a închiriat parcarea de reşedinţă, nu numai să-şi parcheze 

maşina, şi în sărbătorile legale sau în zilele de sâmbătă şi duminică, ci şi va asigura acel 

loc închiriat.  

Asta înseamnă că şi sâmbătă sau duminică sau în sărbători legale, titularul 

contractului sau a abonamentului, va putea să solicite Poliţia Locală sau a municipiului 

Focşani, poliţia de stat, să vină şi să aplice amenda celui care a încălcat dispoziţiile legii 

şi a parcat în locul respectiv, semnalizat în mod corespunzător. 

Ştiţi foarte bine, că avem plăcuţe, sunt semnalizate, sunt extrem de vizibile, numai 

cine nu vrea nu le vede”. 

 

D-nul consilier Lucian Moraru: „vreau să aduc o singură precizare. 

Se ridică în continuare, pe Legea nr.448, respectiv parcările de handicap. Aceea 

este lege organică, şi se ridică în continuare”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „mi-aş dori ca acest regulament de parcare fiind  

odată terminat, să putem să-l popularizăm prin mai multe modalităţi de publicitate. 

Inclusiv în autobuze şi prin panouri.  

Şi dacă am avea posibilitate, chiar şi prin agenţi de teren, pentru a feri cetăţenii 

municipiului Focşani de eventualele amenzi luate în necunoştinţă de cauză ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „este o idee bună. 

Cum am putea face lucrul acesta? 

Există d-nule Viceprimar sau cineva de la Aparat?, există posibilitatea să facem 

asemenea promovare?”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „pe teren, doar cu Poliţia Locală. În rest,  

pe orice alte canale”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „ok. 

Vă rog d-nule Viceprimar sau, d-nilor Viceprimari, în funcţie de cum aveţi 

atribuţiile, să luaţi act de propunerea colegului nostru, este una bună şi constructivă, am 

discutat-o şi noi la comisie, şi în măsura în care posibilităţile tehnice vă permit să 

popularizăm cât mai mult acest Regulament şi poate reuşim, ca odată cu popularizarea 

Regulamentului să popularizăm şi aplicaţia care permite cetăţenilor să rezerve on-line 

locurile de parcare”. 
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Se supune la vot amendamentele d-lui consilier Bogdan-Emilian Matişan, se 

adoptă cu 18 voturi „pentru”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu 

amendamentele formulate de d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan, fiind adoptat cu 

18 voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 176.   

 

Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

modificarea Regulamentului pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi 

eliberarea vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a vehiculelor expuse la 

vânzare fără autorizare şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul 

public/privat al municipiului Focşani şi a taxelor aferente, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.110/2008, modificată şi completată; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 177. 

 

           Drept care s-a încheiat prezenta minută.  

    

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETARUL 

                         Cătălin Vrabie                                  MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                           Eduard-Marian Corhană 

  

 

 

                                                                                             

ÎNTOCMIT, 

                                                                                            Cecilia Trufă 

 

 

 
 

 

TC/1 ex.    
 


