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    R O M A N I A 

        JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI 

         CONSILIUL LOCAL 

        

M I N U T A  

 

 

 

             Incheiata astazi, 23.02.2017, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie 

Cantemir nr. 1Bis, in conformitate cu art. 10 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta 

decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, cu ocazia sedintei 

ordinare a Consiliului Local al Municipiului Focsani. 

  

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

ordinară din 23.02.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 347 / 17.02.2017, 

constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri 

atât cât alcatuiesc Consiliul local municipal.  

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhană face precizarea ca lipsește motivat dl. 

consilier și viceprimar Ionuț Mersoiu find în concediu de odihnă. 

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 26.01.2017. 

 

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 Micşunica Baciu – director executiv - Direcţia resurse umane ; 

 d-na Simona Poieană – șef serviciu buget-contabilitate; 

 d-na Cristina Costin – șef serviciu investiții 

 d-na Cristina Dăscălescu – șef serviciu administraţie publică locală, agricultură, 

cadastru; 

 d-na Carmen Ghiuţă – șef serviciu juridic contencios; 

 d-nul Dan Cazaciuc – șef serviciu comunicare; 

 d-nul Marian Mihu – inspector serviciul comunicare; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector serviciul comunicare; 

 d-nul Adrian Imireanu – birou Proiecte; 

 d-na Luminița Mogda – șef serviciu urbanism; 

 d-nul Meluş Nazăru  – șef serviciu impozite şi taxe locale; 

 d-na Emanuela Botezatu – inspector compartiment transport; 

 d-nul Marius Manoliu – consilier Cabinet Primar; 

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

local; 

 d-nul Viorel Profiroiu – Director SC CUP Salubritate SA; 

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

 d-nul Sorin Francu – Director Teatru municipal Mr. Gh. Pastia Focsani; 
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 d-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Focsani; 

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

 d-nul Tatian Agache – Director interimar Poliția Locală Focșani; 

 d-na Maria Murgoci – Director Țara Vrancei; 

 d-nul Viorel Ciobotaru – Director CSM 2007 Focsani; 

 d-na Oana Isac – Director Creşe; 

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

 d-nul Dorian Alecsandrescu – SC Parking Focșani;  

 d-nul Sile Velniță – Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focșani. 

 

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

media locale.  

 

 

Ordinea de zi cuprinde un numar de 51 puncte. 

 

La punctul 36 al ordinii de zi este proiectul de act normativ: proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 100/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și executare a 

serviciilor de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului 

Focșani, modificată prin HCL nr. 333/2015 și HCL nr. 395/2016. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „tot aseară am discutat, că în urma discuțiilor 

purtate cu asociațiile reprezentative ale taximetriștilor s-au stabilit următoarele amendamente: 

 

La art.15 din Regulament se modifică alin (1), pct. 2) si va avea următorul conţinut: 

2) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro : 

- EURO 6 ........................................................................................ 25 puncte; 

- EURO 5 ........................................................................................ 20 puncte; 

- EURO 4 ........................................................................................ 15 puncte; 

 

La art.15 din Regulament alin (1), se completează pct. 4) si va avea următorul conţinut: 

4) dotări suplimentare ale autovehiculului: 

- sistem de frâne ABS ............................................................................3 puncte; 

- dotare cu dispozitiv GPS prin dispecerat..............................................3 puncte; 

- dotare cu dispozitiv GPS de monitorizare.............................................1 puncte; 

- dotare cu dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar.............1 puncte; 

- dotare cu perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi...............1 punct;  

- dotare cu dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client...1 punct; 

 

La art.15 din Regulament se modifică alin (1), pct. 5) astfel: 

5) Volumul portbagajului util: 

- peste 551 litri ...................................................................................8 puncte; 

- între 501 – 550 litri ..........................................................................6 puncte; 

- între 451 – 500 litri ..........................................................................4 puncte; 

- între 350 – 450 litri...........................................................................2 puncte; 

- sub 350 litri.......................................................................................1 punct; 
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La art.15 din Regulament se modifică alin (1), pct. 7) astfel: 

7) Modul de deţinere al autovehiculului: 

- autovehicul deţinut în proprietate......................................................... 10 puncte; 

- autovehicul deţinut în baza unui contract de leasing………………..    8 puncte;  

 

Art.15 din Regulament alin (1), se va completa cu punctul 8) şi punctul 9), astfel: 

8) clasificarea autovehiculului după tipul de combustibil sau de sursă de putere: 

- autovehicul electric..........................................................................  35 puncte; 

- autovehicul hibrid............................................................................. 30 puncte; 

- autovehicul cu instalaţie mixtă (benzină+GPL)............................... 25 puncte; 

- autovehicul cu motor pe benzină...................................................... 20 puncte; 

- autovehicul cu motor diesel.............................................................. 15 puncte; 

9) clasificarea autovehiculului în funcţie de clasa acestuia: 

- clasa de lux ....................................................................................... 25 puncte; 

- clasa mare ......................................................................................... 20 puncte; 

- clasa medie ....................................................................................... 15 puncte; 

- clasa compact ................................................................................... 10 puncte; 

 

Art. 18 din Regulament se completează alin. (1) astfel: 

i)  copia contractului de muncă a conducătorului auto, înregistrat în registrul de evidenţă a 

salariaţilor; 

j) istoricul sancţiunilor rutiere a conducătorilor auto şi a managerului de transport, eliberat de 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea, Serviciul Rutier; 

 

La Art. 19. după alin. (1) din Regulament se introduce alin. (1^1) cu următorul conţinut:  

 (1^1) Prelungirea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme deţinută pentru un autovehicul se 

va efectua la cerere, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai 

dacă la data cererii, caroseria acestuia va fi în totalitate de culoare alb. 

 

La art 22. din Regulament se modifica alin (3) astfel: 

(3) Pentru personalizarea autovehiculelor taxi în trafic, caroseria acestora va fi în totalitate 

de culoare alb. 

Pentru autovehiculele taxi autorizate, după aprobarea prezentei hotărâri, ca urmare a 

eliberării unor autorizaţii taxi disponibile, a modificării sau cesionării acestora, caroseria va fi de 

culoare alb. 

 Pentru autovehiculele taxi, aflate în activitate la data prezentei hotărâri, cu excepţia celor 

pentru care se va solicita prelungirea,  transportatorii au dreptul să solicite prelungirea 

certificatului de agreare la Registrul Auto Român, până la data de 31.03.2020, indiferent de 

culoarea caroseriei, având doar cupola şi stâlpii de culoare galben, cu obligaţia ca, începând cu 

01.04.2020, toate autovehiculele taxi să fie de culoare alb.  

 

La Art. 38. după alin. (3),  lit. a) din Regulament,  se completează şi va avea următorul 

conţinut:  

 a) să aibă ţinută corespunzătoare, stabilită de fiecare dispecerat, atât pentru bărbaţi, cât şi 

femei astfel:  

- în sezonul cald,  se vor utiliza articole vestimentare, ca: tricou uni, cămaşă uni, pantalon 

lung sau trei sferturi, ori fustă, exclusiv pantaloni scurţi, maieu, sandale sau şlapi. 

- în sezonul rece se vor utiliza articole vestimentare, ca: pulover sau cămaşă cu sacou şi 

pantalon sau fustă.  
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Să aibă un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul, respectând conduita de 

bună practică, conform prevederilor Standardului ocupaţional al taximetristului fără a iniţia discuţii 

cu clienţii ce solicită informaţii cu, caracter personal.  

 

La Art. 38. după alin. (3),  lit. x) din Regulament,  se introduce lit. y)  cu următorul conţinut:  

y) pentru conducătorii auto care au calitatea de angajat la transportatorii constituiţi, 

persoane juridice şi nu achită amenzile de circulaţie devenite executorii precum şi alte obligaţii 

datorate bugetului local al Municipiului Focşani, angajatorul are obligaţia de a da curs de îndată, 

adresei de înfiinţare a popririi, emisă de Serviciul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei 

Municipiului Focşani.  

Modificarea titlului proiectului de hotărâre, în sensul înlocuirii H.C.L.  nr. 333/2015 cu 

H.C.L. nr. 180/2014 și eliminarea art.3 (întrucât H.C.L. nr. 143/2003 este deja abrogată). 
Ultimile două sunt corecturi de scriere.” 

 

Dl. consilier Daniel Ungureanu „aș dori să se consemneze că nu particip la vot.” 

 

Nu mai sunt discuţii și se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bogdan Emilian 

Matișan și se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 19 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 63 

 

La punctul 49 al ordinii de zi este proiectul de act normativ: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 72209/03.11.2016 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune zonă în 

zonă pentru unități mici și mijlocii de producție, servicii și locuire” – generat de imobilul 

amplasat în Focșani, intravilan, str. Prof. Gh. Longinescu, CF 57238, CF 59270, CF 57246 și 

CF57239. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 76 

 

 

La punctul 50 al ordinii de zi este proiectul de act normativ: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 72208/03.11.2016 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a 

suprafeței de 4636 mp pentru construire sală multifuncțională și teren minifotbal” – generat 

de imobilul amplasat extravilanul municipiului Focșani, T 79, P416, CF 60233. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 77 

 

La punctul 51 al ordinii de zi este proiectul de act normativ proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 72212/03.11.2016 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a 

terenului în suprafață de 9600 mp pentru construire locuințe” – generat de imobilele 

amplasate în Focșani, extravilan – Zona Militari, T 88, P 449, CF60871, CF60872, CF60873, 

CF61512. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 Dl. consilier Dan Buzoi „după cum am sesizat ieri s-a omis ceva în acest proiect și aș vrea 

să completez cu cele 3 articole obligatorii care le-am hotărât acum 2 ani în Hotărâre de Consiliul 

Local, astfel: art. 3, autorizațiile de construcții pentru locuințe se vor elibera numai după efectuarea 

dezmembrării topografice și înscrierea titlu de drum a suprafețelor de teren ce se alocă pentru 

corecția sau traversarea străzilor propuse și după realizarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitare 

conform legilor în vigoare, conform PUG-ului municipiului Focșani; art. 4 după aprobare în 

vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale Primarul municipiului Focșani va solicita 

Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea, înscrierea în cartea funciară a interdicției 

prevăzute la art. 3 din prezenta Hotărâre; art. 5 beneficiarul prezentului PUZ se obligă să 

informeze pe eventualii compărători ai parcelelor individuale din prezenta lotizare în mod autentic 

asupra respectării prevederilor cuprinse în art. 3 din prezenta Hotărâre.” 

  

Nu mai sunt discuţii şi s supune la vot amendamentul d-lui consilier Dan Buzoi și se aprobă 

cu 20 voturi ”pentru.” 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 78 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „aș vrea să revin la proiectul de hotărâre de la punctul 51, la 

amendamentul pe care l-am făcut aș vrea să fac o mică corectură și astfel, art. 3 va fi formulat 

astfel: autorizațiile de construire pentru locuințe se vor elibera numai după efectuarea 

dezmembrării topografice și înscrierea cu titlu de drum a suprafețelor de teren ce se alocă pentru 

corecția sau trasarea străzilor propuse și după obținerea autorizației de construire pentru realizarea 

lucrărilor de echipamente tehnico-edilitare aferent PUG-ului Municipiului Focșani.” 

 Dl. Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „ca să înțeleagă toți domnii consilier s-a 

înlocuit sintagma concomitent cu după?” 

Dl. consilier Dan Buzoi „a fost adăugată obținerea autorizației de construire.” 

Dl. Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga supune la vot modificarea art. 3 și se 

aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

 

 

             Drept care s-a incheiat prezenta minuta.  

    

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                              S E C R E T A R U L 

                                                                                MUNICIPIULUI FOCSANI, 

              Marius Eusebiu Iorga                Eduard-Marian Corhană 

  

 

 

 

  INTOCMIT, 

                                                                                               Daniela Bobeică 
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