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MINUTA
Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focșani din data de
25.04.2017, ora 14.30, sala mare de ședințe a Consiliului Local Focșani

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 citește ordinea de zi:
ORDINEA DE ZI

1. Modificarea art.8 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focșani în sensul
înlocuirii Serviciului Comunicare cu Birou Relații Publice în vederea
asigurării secretariatului Subcomisiei

2. Aprobarea minutei ședinței Subcomisiei de Dialog Social la nivelul
Municipiului Focșani din data de 22.03.2017

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului local al Municipiului Focșani nr.396/2016 privind
reglementarea circulației rutiere pentru autovehiculele de transport
mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 To exceptând
mijloacele de transport în comun, pe raza Municipiului Focșani

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de distanță maximal unic
pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi,
desfășurat pe raza municipiului Focșani.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Studiului de oportunitate
privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public din
municipiul Focșani

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și
exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al
municipiului Focșani.
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și
Informării Publicului nr. 9066/08.02.2017 privind documentația P.U.Z.
și aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Atragere în intravilan a
suprafeței de 2196 mp pentru construire bază sportivă și schimbare
destinație din bazin acoperit în piscină”- generat de imobilul amplasat
în extravilanul municipiului Focșani, zona Laminorului, T 88, P 449,
nr. Cad. 61072

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și
Informării Publicului nr.72199/03.11.2016 privind documentația P.U.Z
și aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Atragere în intravilan și
lotizare pentru construire cartier de locuințe și dotări complementare”
Focșani, extravilan, T 15, T 16, P 43, P 44, la DJ 204E

9. Propuneri de discutat pentru următoarea ședință
10.Diverse.

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

Cristian
 Confederația Sindicală Națională Meridian – Dl Ichim Costel
 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vrancea- Dl

Dumbravă Costel
 Ordinul Asistenților Medicali Generealiști, Moașelor si Asistenților

Medicali din România – Filiala Vrancea – Dl Mihalache Dănuț
 Protoeria Focsani II – Dl Holbea Cristinel
 Poliția Municipiului Focșani – Dl Cara Alexandru
 Confederația Națională Sindicală CARTEL ALFA – Uniunea Teritorială

Filiala Vrancea – Dl Răvoiu Emil
 Camera de Comerț, Industrie si Agricultură Vrancea – Dna Bîtcă Roxana
 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea- Dl Neculau

Gabriel Iulian
 Inspectoratul Școlar Județean Vrancea – Dl Dorin Cristea, delegat dl

Mocanu
 Casa Județeană de Pensii Vrancea – Dl Balica Vasile
 Patronat IMM - Dl Roman Ion
 Casa de Asigurări de Sănatate Vrancea – Dna Nagler Mihaela
 Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea – Dna Bongeag Rodica
 Direcția de Sănătate Publică – Dna Țurcan Carmen
 SN Crucea Roșie – filiala Vrancea – Dna Zaharia Daniela Anca
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 Protoeria I Focșani – Dl Pătrășcanu Dan Laurențiu

Invitați
Secretarul municipiului Focșani – Dl Corhană Eduard Marian
Viceprimar – Dl Iorga Marius Eusebiu
Viceprimar – Dl Mersoiu Ionuț
Confederația Sindicală Națională Meridian – Dl Burloiu Marinica
Poliția Locală – Dl Simionescu
Comcereal SA- Dl Jitea

Dl Primar: citește ordinea de zi pentru ședința Subcomisiei de Dialog Social
Dl Primar: dacă mai sunt propuneri pentru suplimentarea punctelor de pe
ordinea de zi?
Dl Primar: din câte observ nu avem propuneri, ordinea de zi se aprobă în
unanimitate
Dl Primar: se discută primul punct de pe ordinea de zi: serviciul comunicare a
fost divizat în  două birouri, conform noii organigrame. Secretariatul comisiei
pentru această ședință este asigurat de către biroul de relații publice
Dl Primar: obiecții ?
Dl Primar: văd că nu sunt obiecții din partea dumneavoastră
Dl Primar: se citește punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, se aprobă Minuta
Subcomisiei de Dialog Social în unanimitate.
Dl Primar: dacă sunt propuneri din sală?
Dl Ichim Costel: propune să discutăm punctul nr. 9 . Dl Ichim Costel are
următoarele propuneri: fermierul vrâncean, dumnealui solicită o întâlnire
privind modul de organizare și administrare al pieței din Municipiul Focșani.
Această propunere poate fi discutată fie în ședința următoare la Subcomisia de
Dialog Social sau într-o întâlnire separată.
Dl Primar: alte propuneri din sală?
Dl Primar: trecem la dezbaterea punctului nr.3 de pe ordinea de zi
Dl Primar: punctul nr.3 de pe ordinea de zi: Proiect de Hotărâre privind
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Focșani
nr. 396/2016 privind reglementarea circulației rutiere pentru autovehiculele de
transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 to, exceptând
mijloacele de transport în comun, pe raza Municipiului Focșani
Dl Răvoiu: face câteva precizări la punctul nr.3 de pe ordinea de zi
Dl Primar: explică modul de aplicare al acestei Hotarâri de Consiliu și anume:
noi propunem emiterea unei autorizații unice. Astfel, solicitantul notifică
dispeceratul Poliției Locale în scris, pe fax, pe email sau telefonic cu minimum
24 de ore înainte de a intra autovehiculul cu masa mai mare de 3,5 to în
Municipiul Focșani și în acest mod își poate obține autorizație lunară sau anuală
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dar poate fi și nenominală sau după caz abonament individualizat. Vă informez
că puteți face plata cu cardul, prin sms sau online menționez că cetățenii vor fi
informați și prin montarea panourilor cu număr unic să se poată facă plata și prin
sms.
Ca și noutate avem trecut în noua Hotărâre și tarife pentru 1 zi.

Dl Primar: Trecem la punctul nr.4 de pe ordinea de zi și anume: Stabilirea
tarifului de distanță maximal unic în valoare de 3,7 lei/km inclusiv TVA, pentru
transportul în regim de taxi, desfășurat pe raza Municipiului Focșani. Este un
preț maximal acesta, operatorii consideră că un tarif de 2,3/ km la acest moment
este foarte mic și nu acoperă cheltuielile salariale. Astfel vor putea elimina și
angajații la negru dorind astfel să lucreze în mod legal. Dacă aveți și alte
propuneri vă rog să le spuneți acum.
Dl Primar: observ că nu sunt propuneri, propun să trecem la punctul nr.5 de pe
ordinea de zi.

Dl Primar: se dă curs citirii la punctul nr.5 de pe ordinea de zi. Proiect de
hotărâre privind aprobarea “Studiului de oportunitate privind delegarea de
gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Focșani”, astăzi
propunem aprobarea acestui studiu de oportunitate care a fost elaborat de către o
firmă specializată.
Dl Primar: dacă sunt propuneri din sală?
Dl Primar: eu am o propunere la acest studiu pe care aș dori să o discut
împreună cu dna Costin și anume iluminatul public de sărbători, sunt câteva
aspecte care trebuiesc clarificate.
Dl Primar: alte propuneri?
Dl Primar: văd că nu aveți și alte propuneri, așa că putem trece la punctul nr. 6
de pe ordinea de zi

Dl Primar: după cum bine știți a fost înființată SC PARKING SA care deține
capital social 99% Consiliul Local și 1% Transport Public Local SA Focșani,
este un regulament pe care noi l-am analizat, vă rog să spuneți sunt propuneri ?
Dl Primar: aici în regulament găsiți tipul de parcări din Municipiul Focșani care
vor fi împărțite astfel: parcare de reședință, parcări mixte, parcări cu plată,
parcări închiriate instituțiilor de interes public. Plata se va face prin parcometre,
taxatori sau plata prin sms, dar vom introduce și abonamente pentru doritori.
Vom amenaja parcări publice.
Dl Primar: tarifele pentru parcare vor fi următoarele: 1,50 lei/oră, plata prin sms
1,80 lei/oră
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Sala: din partea cetățenilor vă solicităm să avem mai multe locuri de parcare în
oraș. Sunt cetățeni care între ora 8 și 17.00 ar dori să-și găsească locul liber de
parcare și în acest interval chiar dacă trebuie să plătească în plus.
Dl Primar: aceste parcări vor fi denumite mixte.
Dl Primar: prin aceste taxe am speranța că se vor elimina cei care țin locul de
parcare ocupat non stop.
Sala(Alexandra Tătaru) dacă aveți în vedere tarife speciale pentru locurile de
parcare amenajate cât și pentru locurile neamenajate.
Dl Primar: îmi doresc ca prin înființarea acestei societăți să aducem bani la
bugetul local din încasări.
Sala: când va intra în vigoare modalitatea de ridicare a autovehiculelor?
Dl Primar: cred că într-o lună, depinde mult când vor face achiziția acelei
mașini speciale pentru ridicări cât și să aibă personal calificat.
Alexandra Tătaru: în orașul Focșani sunt spații mari ocupate cu garaje care nu
arată bine și ocupă foarte multe locuri de parcare în orașul Focșani.
Dl Primar: vom găsi soluții știu problema, poate vom face și o comisie care va
merge pe teren.
Dl Primar: dacă mai sunt și alte propuneri pe acest subiect? Rog să fie
consemnate aceste propuneri. Le vom discuta și în comisiile de specialitate.
Dl Primar: mai avem două puncte pe ordinea de zi . Trecem la punctul nr.7

Dl Primar: este piscina cunoscută sub denumirea de ESCAPE proprietarul
dorește să atragă în intralivan suprafața de 2196 mp pentru construire bază
sportivă precum și schimbarea destinației din bazin acoperit în piscină, dacă sunt
propuneri la acest punct.
Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi.

Dl Primar: în vederea executării lucrării P.UZ. “Atragere în intravilan și
lotizare pentru construire cartier de locuințe și dotări complementare” a fost
emis Certificatul de Urbanism nr.503 din 23.06.2015 de către Primăria
Municipiului Focșani. După emiterea Avizului de oportunitate nr.1 s-au solicitat
și s-au obținut avize și acorduri solicitate prin Certificatul de urbanism și prin
avizul de oportunitate.
Vă rog să ne transmiteți propunerile dumneavoastră atât în scris cât și pe adresa
de email a Primăriei Municipiului Focșani.
Dl Primar: mulțumesc pentru participare

Întocmit PRIMAR
Irina Necoară                                                         Cristi Valentin Misăilă
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