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Minuta
Şedinţa Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani

din 22.02.2017, ora 9.00, sala mare de şedinţe a Consiliului Local Focşani

În temeiul prevederilor Legii nr. 62/2011, republicată, Legea Dialogului
Social, Primarul Municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă

CONVOACĂ

Membrii Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani în
şedinţa de lucru care va avea loc la Primăria Municipiului Focşani, în sala mare
de şedinţe a Consiliului Local Focşani, în data de 22.02.2017, ora 9.00 cu
următoarea

Se citeste ordinea de zi:
ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Subcomisiei de Dialog Social constituită la nivelul Municipiului Focşani;

2. Prezentarea proiectelor de hotărâre ce vor fi discutate în şedinţa
Consiliului Local al Municipiului Focşani din data de 23.02.2017

 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării stimulentului educaţional,
sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, a modalităţii de identificare a
beneficiarilor şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 Proiect de hotărâre privind aprobarea înfrăţirii Municipiului Focşani,

România cu  oraşul Majdanpek, Republica Serbia;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru
depunerea unui proiect în parteneriat cu Parohia „Sf. Ioan Botezătorul” în
cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Prioritatea de investiţii 5.1 –
Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural
şi cultural;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 100/2001 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a serviciilor de
transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului
Focşani, modificată prin HCL nr. 333/2015 şi HCL nr. 395/2016;
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Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
 Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare a terenurilor

aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2017,
pentru repartizarea locuinţelor  cu chirie din fondul locativ de stat,  in
conformitate cu Hotărârea de  Guvern nr.1275/2000 privind Normele
metodologice de aplicare a Legii locuintei nr.114/1996 cu modificarile si
completarile ulterioare;

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-
Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon
Ionuţ, Lupu Cătălina, Radu Niţu

 Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării şi completării Hotărârii
Consiliului Local Focşani nr.195/30.08.2005, modificată şi completată prin
Hotărârile nr.322/29.11.2005, nr.69/28.02.2006 si nr.172/15.06.2006,
pentru aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate
închirierii;

Iniţiator: Viceprimar, Marius Eusebiu Iorga

3. Propuneri de discutat pentru următoarea şedinţă;
4. Diverse.

La ședintă participă:
Membrii subcomisiei de Dialog Social
 Primarul Municipiului Focsani- Dl Cristi Valentin Misăilă
 Directia pentru Agricultură a Judetului Vrancea – Dna Necula Doina
 Uniunea Generală a Industriașilor din România (Filiala Vrancea) – Dl

Vlase Cristian, Dl Marin Nicolae
 Confederația Sindicală Națională Meridian – Dl Ichim Costel
 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspectie Socială Vrancea – Dl

Dumbravă Costel
 Colegiul Farmaciștilor Vrancea- Dl Portase Mariean
 Ordinul Asistenților Medicali Generealiști, Moaselor si Asistenților

Medicali din România – Filiala Vrancea – Dl Mihalache Dănuț
 Protoeria Focsani II – Dl Holbea Cristinel
 Confederația Natională Sindicală CARTEL ALFA – Uniunea Teritorială

Filiala Vrancea – Dl Ravoiu Emil
 Camera de Comerț, Industrie si Agricultură Vrancea – Dna Bîtcă Roxana
 Poliția Locală a Municipiului Focșani – Dl Simionescu Constantin
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 Agenția Județeană de Ocupare a Forțelor de Muncă Vrancea – Dl
Neculau Gabriel Iulian

 Inspectoratul Școlar Județean Vrancea – Dl Dorin Cristea
 Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea – Dl Negulescu Victor-

Traian
 Casa Județeană de Pensii Vrancea – Dl Balica Vasile
 Patronat IMM - Dl Roman Ion
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea – Dl Ciocan Sebastian
 Casa de Asigurări de Sănatate Vrancea – Dna Nagler Mihaela
 Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea – Dna Bongeag Rodica
 Direcția de Sănatate Publică – Dna Turcan Carmen
 SN Crucea Roșie(filiala Vrancea) – Davidean Rodica
 Protoeria I Focsani – Bran Eduard Daniel

Invitați
Administrația Piețelor: Dl Melinte Vasile
Secretarul municipiului Focșani – Dl Corhană Eduard Marian
Viceprimar – Dl Iorga Marius Eusebiu
Confederația Sindicală Națională Meridian – Dl Burhoiu Marinica , Dl Cernica
Costica
Romact – Poliana Cătălin

Instituții subordonate
SPLAS – Dl Ciobotaru Mihai
Presa – Reprezentanți massmedia
CUP – Dl Vasilescu Gheorghe
ENET – Dl Merchea Manole
SC CUP Salubritate – Dl Profiroiu Viorel
Transport Public Local Călători – Dl Diaconu Ionel

Reprezentanți servicii Primăria Municipiului Focșani
Dna Ema Botezatu
Dna Stegarescu Gabriela
Dnul Bogdan Bratu
Dna Dăscălescu Cristina
Dna Ghiută Carmen
Dl Cazaciuc Dan

Dl Primar:Dacă mai sunt si alte propuneri pentru ordinea de zi  din sală?
Ordinea de zi a fost aprobată.
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Trecem la punctul nr 1.
Regulamentul a fost transmis către dvs.
Secretariatul comisiei este asigurat de către Departamentul

comunicare, am mers pe cadrul legal.

Dl Ichim Costel – prin această subcomisie de dialog social să se respecte
reprezentativitatea.

Dl Primar – noi am mers strict pe cadrul legal cf legii nr 62/2011 - Dialog
Social

Dl Roman Ion - președintele patronatelor IMM-urilor, micul mediu de afaceri
avem interes să se știe ce se intamplă în Focșani, impreună cu dl Primar am cerut
să se inființeze o subcomisie de dialog social. Aici putem să discutam concret,
mă bucur de acest cadru legal, aș avea rugămintea ca pe ordinea de zi să fie puse
problemele care ne reprezintă.
Discutăm de o reprezentativitate a unui interes. Pt Judetul VN sper ca in
perioada următoare problemele să le inaintăm aici si să le discutăm.

1. Patronatul IMM vrea să discutam nivelul taxelor si impozitelor, să fie
prinsă pe urmatoarea ordine de zi si am dori ca pe viitor să fim consultați.

2. Regimul construcțiilor, sunt foarte birocratice și foarte scumpe.
3. Autorizarea agenților economici. Ca și presedinte de IMM vreau să fiu

informat de către dânșii ce acte sunt necesare la Primărie ca la rândul meu
să informez mai departe.

Produsele din piață – inițiativa să se preia produsele din piață – este in lucru ca
la Pomicola să avem acolo un depozit, noi vrem să producem taxe si impozite la
bugetul local, să ne folosim de aceste lucruri facile.

Dl Primar – sedintele se vor ține lunar înainte de ședinta ordinară a Consiliului
Local pentru a consulta impreună subiectele de pe ordinea de zi. Vrem si teme pt
următoarea ședință de Consiliu Local.

Dl Primar – trecem la punctul nr 2.(acordarea stimulentului educational) este
dedicată copiilor care urmeaza grădinița si provin din familii cu o situație
financiară precară. Modalitatea de evaluare si acordare se va face conform legii.
Există un act normativ prin care se pot acorda tichete pt copii de la grădiniță și
care au o anumită situație materială precară.
Valoare 50lei/lună pt copii care frecventează cursurile de gradinită. Ca și
modificare față de criteriul precedent, prezența este confirmată de către educator.
Pe perioada iunie -septembrie.
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Dl Primar: Proiect de hotărâre privind aprobarea infrățirii Municipiului Focșani,
Romania, cu orașul Majdanpek, Republica Serbia. Orașul Majdanpek a fost
reprezentat de către o delegație cu ocazia zilei de 24 Ianuarie. Putem avea
proiecte de colaborare pe mai multe domenii cum ar fi invățământ, sport, turism,
proiecte petru tineri. Urmează ca acest acord de infrățire să fie semnat in
urmatoarea perioadă, in jurul datei de 1 mai. Scopul este să facem si un schimb
de informații, proiecte.

Dl Primar: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru
depunerea unui proiect în parteneriat cu Parohia „Sf. Ioan Botezătorul” în cadrul
P.O.R. 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea,
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Dl Primar: Avem astăzi alături de noi pe dl Bran, reprezentant protoeria I.
Dl Bran: Cu privire la acest element din ordinea de zi vă precizez că „Biserica
Nașterea Sfântului Ioan Botezatorul”este monument de categoria A. Când a fost
reabilitată Piața Unirii, Biserica nu a fost prinsă în acest proiect de reabilitare, de
aceea ne dorim să demarăm acest proiect. Se vor face câteva lucrări la acoperiș
și fațadă cât și lucrări de consolidare. Primăria va veni cu partea de co-finanțare.
Dl Primar: ne-am dorit ca pe această axă sa introducem cat mai multe
monumente de cultură acesta este doar inceputul.

Dl Primar:Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1
la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 100/2001 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a serviciilor de transport în
regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Focşani, modificată
prin HCL nr. 333/2015 şi HCL nr. 395/2016;
Dl Primar: acest proiect de Hotarâre a fost dezbătut public, ne-am dorit sa
imbunătățim aspectul si condițiile autovehiculelor utilizate în regim de taxi, a
corectării ținutei si comportamentul taximetriștilor. Părerea mea este ca ei
reprezintă o parte din eticheta orașului am adus modificari cu privire la culoare,
clasificarea autovehiculelor după norma de poluare, am introdus dotarea cu
dispozitiv gps monitorizat prin dispecerat, am introdus clasificarea după volumul
portbagajului, modul de deținere al autovehiculelor, clasificarea autovehiculelor
în funcție de clasa acestora.
Am convenit ca toate masinile să aibă aceeași culoare – albă, termen 1 aprilie
2020. In mare, acestea au fost modificările.
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Dl Roman Ion: rugăminte din partea patronatului IMM – rugămintea ar fi ca
pentru cei care vin la autorizare să se faca in mod corect.

Dl Craciun Ion – propune ca localitățile limitrofe( de ex Câmpineanca,
Mândrești, Milcovul, Garoafa ) să aiba transport public local de călători care să
aparțină de Primăria Municipiului Focșani.
Dl Primar :deja prin Planul de Mobilitate Urbană s-a discutat extinderea
transportului local si la comunele limitrofe, dacă vom reuși să obținem toate
aprobările vom extinde acest transport local si în punctele menționate de
dumneavoastră. Deja a fost constituit și un parteneriat cu toate aceste localități.

Dl Holbea Cristinel (preot): Aș dori sa vă întreb dacă există un cod de conduita
în ceea ce privește comportamentul taximetriștilor – aici fac referire la categoria
denumită șoferi- spun aceasta din 2 motive deoarece sunt printre ei și
persoane”dubioase” care de-a lungul timpului au fost implicate în diferite
spargeri. Din acest motiv aș dori să existe și un cod de conduită prin care să se
prevadă ca atunci când iau copii și îi transportă să le fie interzis să le adreseze
intrebări de ordin personal cu privire la părinți sau vecini, prin aceste intrebări ei
doresc sa culeagă informații cu privire la cine stă acolo sau unde sunt.

Dl Primar: Rog ca secretariatul tehnic să consemneze propunerea si să o
dezbatem la comisie.

Dl Primar: Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare a
terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani.
Din 2006 de cand a fost aprobata Hotararea Consiliului Local nr. 57 nu a mai
avut loc o deterimanre a valorilor de piață a terenurilor proprietatea Municipiului
Focșani. La acel moment a fost facută o evaluare astefel - zona A 112 Euro/mp,
zona B 76 Euro/mp, zona C 45Euro/mp, zona D 17Euro/mp împărțirea pe aceste
4 zone se face în funcție de importanta zonei respective – dacă au vad comercial
de acces, străzi asfaltate, aceste prețuri se folosesc atunci când Primăria
Municipiului Focșani vinde terenuri.
In urma unui raport de evaluare pe care noi l-am cerut au rezultat alte prețuri în
functie de zona : astfel zona A – a coborât la 108 Euro/mp, zona B 81Euro, zona
C 63Euro/mp, zona D a urcat la 45Euro/mp.
Acest raport de evaluare noi trebuie să ni-l insușim, noi am vrut doar sa vă
aducem la cunoștință de aceste noi modificari.
Dl Primar : daca sunt intrebări?
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Dl Primar: Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul
2017, pentru repartizarea locuinţelor  cu chirie din fondul locativ de stat,  in
conformitate cu Hotărârea de  Guvern nr.1275/2000 privind Normele
metodologice de aplicare a Legii locuinței nr.114/1996 cu modificările si
completările ulterioare.
Dl Primar : in fiecare an se elaborează o listă în care se stabilește o prioritate
pentru cererile depuse în obținerea unei locuințe sociale. Comisia a analizat un
număr de 660 dosare. In urma punctării au realizat un număr de 161 dosare
admise si 499 dosare respinse . Cel mai mare punctaj a fost de 89 puncte și cel
mai mic de 12 puncte.
Dl Primar: avem o mare problemă cu acești chiriași, sunt foarte răi platnici.
Avem restanțe de aprox 950.000 ron in această perioadă suntem in curs de
proces, trebuie să ne adresăm instanței cu privire la debitele care le dețin,
singura soluție este să-i evacuam. Singura soluție este sa-i evacuăm deoarece
unde îi ducem vor genera obligații. In viitor vom derula proiecte și pentru a crea
noi locuințe sociale care să ne permită a raspunde la cât mai multe cereri.
Pentru o parte din ei avem programul ROMACT in derulare care îi ajută să se
integreze cat mai bine în societate. La legea 416 pt cei care sunt apți de muncă îi
punem la muncă si cred ca s-a vazut pe străzile orașului.

Dl Primar: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării
Hotărârii Consiliului Local Focşani nr.195/30.08.2005, modificată şi completată
prin Hotărârile nr.322/29.11.2005, nr.69/28.02.2006 si nr.172/15.06.2006,
pentru aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea
cererilor de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii.
Dl Primar: a fost un act normativ HG 215/2016, dacă pînă acum cei care puteau
depune un dosar pentru locuințele ANL și care aveau pînă în 35 de ani aceștia
pot primi repartiție în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste, dacă
depășesc vârsta de 38 de ani nu mai pot primi locuința. Un alt criteriu ar fi
venitul net pe membrul de familie. Toți care au depus cereri vor fi evaluate si
vor primi un punctaj, în funcție de punctaj vor fi repartizați.
Aceste chirii se virează direct la bugetulAgenției Naționale de Locuințe.
Dl Primar: Dacă sunt intrebări?

Dl Primar: aștept din partea dvs propuneri în scris sau pe mail , care să le putem
dezbate.

Dl Ichim Costel: Am două propuneri pentru dumneavoastră:
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1. funcționarea în cadrul Pieței Moldovei - verificări privind eradicarea
evaziunii fiscale, amenajarea locurilor de parcare, inspecția în această
piață, respectarea legislației în ceea ce privește funcționarea, controale
tematice în Piața Moldovei, protejarea producătorului vrâncean, să aveți în
vedere modernizarea unei piețe volante, printr-un spatiu destinat.

2. Următoarea propunere ar fi: Vrem să avem o intâlnire preliminară cu
Cantina Focșani prin care să asigurăm o parte din alimente gratuit,
înaintea unei ședințe de lucru- în care să punem la dispoziția dânșilor
datele deoarece au fost centralizate , prin care se pot asigura alimente în
mod gratuit si împreună să facem o strategie pentru a vedea când Cantina
Focșani poate intra în posesia acestor date.

Dl Primar: Vom lua in calcul si vom supune dezbaterii.

Dl Primar: Vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc o zi bună.

Intocmit                                                                        PRIMAR
Irina Necoară Cristi Valentin Misăilă
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