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Minuta
Şedinţa Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani

din 26.05.2017, ora 10.00, 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 26.05.2017, ora 10.00 cu
următoarea ordine de zi.

Se citește ordinea de zi:
ORDINE DE ZI

1. Modificarea componenţei Subcomisiei de Dialog Social la nivelul
Municipiului Focşani prin înlocuirea doamnei Băncilă Dorina – supleant din
partea Uniunii Asociațiilor de Proprietari cu doamna Colniceanu Antonia.

2. Aprobarea Minutei şedinţei Subcomisiei de Dialog Social la nivelul
Municipiului Focşani din data de 25.04.2017.

3. Prezentarea materialului privind modul de organizare și funcționare a
Pieței Agroalimentare “Piața Moldovei”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului
local al municipiului Focșani nr. 95/2015 privind aprobarea acordării ajutoarelor
de urgență și a prestațiilor financiare excepționale familiilor și persoanelor care
se află în situații de necesitate deosebite și a metodologiei de acordare a
acestora.

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului
de organizare și funcționare a Poliției locale a municipiului Focșani, aprobat prin
Hotărârea Consiliului local a municipiului Focșani nr. 68/2011, cu modificările
și completările ulterioare.

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizării funcționării teraselor
sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focșani.

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7. Prezentarea Programului dedicat Zilei Internaționale a Copilului 1 Iunie
2017.

8. Propuneri de discutat pentru următoarea şedinţă.
9. Diverse.

La ședintă participă:
Membrii subcomisiei de Dialog Social
 Primarul Municipiului Focsani- Dl Cristi Valentin Misăilă
 Confederația Sindicală Națională Meridian – Dl Ichim Costel
 Ordinul Asistenților Medicali Generealiști, Moaselor si Asistenților

Medicali din România – Filiala Vrancea – Dna Drăguș Corina
 Poliția Municipiului Focșani – Dl Fătu Daniel
 Poliția Locală a Municipiului Focșani – Dl Simionescu Constantin
 Agenția Județeană de Ocupare a Forțelor de Muncă Vrancea – Dna

Danțiș Marina
 Inspectoratul Școlar Județean Vrancea – Dna Zahariuc Tincuța
 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
 Confederația Sindicatelor Democratice din România – Dl Ionescu

Constantin

Invitați
Administrația Piețelor: Dna Ghimpu Cătălina
Inspectoratul Școlar Județean Vrancea – Dna Simion Mihaela
Confederația Sindicală Națională Meridian – Dl Burloiu Marinică , Dl Cernica
Costică
Producători agricoli, particulari
Reprezentanții mass-media

Instituții subordonate
Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară – Dl Ciobotaru Mihai

Dl Primar: Dacă sunt propuneri pentru punctul 8 atât cât și pentru punctul 9 ?
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Dl Primar: Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost propusă, se aprobă în
unanimitate. Se dă curs citirii punctului nr.1 de pe ordinea de zi. Se supune la
vot, se aprobă în unanimitate.
Dl Primar: Se citește punctul nr.2 de pe ordinea de zi, se aprobă în unanimitate.
Punctul nr.3 de pe ordinea de zi, se citește și preia cuvântul Dna Ghimpu
Cătălina reprezentantul Administrației Piețelor la ședința Subcomisiei de Dialog
Social. Producătorii agricoli expun problemele dânșilor către reprezentantul
Administrației Piețelor care participă la ședință.
Producătorii agricoli: menționează faptul că toți comercianții care vând în piață
au luat mese afară și argumentează faptul că acel loc ar fi fost pretabil pentru
producători și insistă pentru verificarea documentelor care să ateste faptul că
sunt producători.
Dna Ghimpu Cătălina: (Administrația Piețelor) Punctul nr.3 – producătorii
agricoli pot să-și vândă produsele în spațiile special amenajate, în cadrul Pieței
Agroalimentare au fost asigurate spații special amenajate, regulamentul de
funcționare va fi adoptat în cel mai scurt timp.
Producătorii care comercializează dispun de facilități, au mese asigurate, sunt
informați asupra orarului de funcționare și au posibiliatatea de a închiria cântare,
pe acestă cale îi adresăm solicitări domnului Ichim Costel să ne transmită în
scris propunerile dânsului.
Dl Ichim Costel: Este bine să controlăm marfa care intră în piață, propun să
facem sector distinct între locul unde vând comercianții si producătorii.Vom
dispune măsuri de control, vreau să se facă un sector distinct comerciant vs
producător, vom face demersuri și la Ministerul Agriculturii și vom include pe
listă și Județul Vrancea.
Dna Ghimpu Cătălina: Eu înțeleg din propunerile dumneavoastră că doriți să
vă vindeți marfa în sectoare cu vad comercial. Voi transmite mesajul
dumneavoastră conducerii. Vă informez că regulamentul de funcționare va fi
adoptat în cel mai scurt timp.
Roman Ion: Referitor la piață, dacă sunt ilegalități rog organele abilitate să-și
facă datoria. Răspunderea pentru ceea ce se vinde în piață este a celor care vând
să aibă toate documentele în regulă.
Dl Primar - Dna Ghimpu: Ați făcut referire la regulamentul de organizare și
funcționare, eu nu l-am mai văzut actualizat, discuțiile referitoare la modul de
organizare al pieței au fost și vor mai fi. Aștept din partea acestei societăți să
prezinte un plan de organizare și investiție a pieței.
Dna Ghimpu Cătălina: Persoanele care vor să vândă în piață prezintă un
certificat întrebarea mea este de unde să știm noi dacă este producător sau
comerciant.
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Dl Primar: Este necesar să dețină de fiecare dată și un certificat de însoțire a
mărfii. Trebuie să le solicitați pe baza căror documente vin cu marfa, vrem să se
prezinte de unde provine marfa.
Dacă vă solicit astăzi o listă cu producătorii agricoli individuali din piață îmi
puteți pune la dispoziție această listă?
Dl Primar: Modul de încasare ar trebui schimbat în loc de o casă de marcat să
fie un chitanțier.
Materialul care mi-a fost transmis nu este pe măsura așteptărilor mele.
Dl Ichim Costel: Sunt comunități unde s-au eliberat aceste atestate și oamenii
nu ajung în piață. S-a ajuns ca legumicultura să o facă Vintileasca și Tulnici
producătorii de cireșe sunt din Focșani care stau la bloc. Producătorii din
București au mese individualizate unde este trecut numele fiecăruia și regiunea
din care provine marfa. Eu am transmis adresă oficială către Minister și cred că
în următoarea perioadă se vor face verificări.
Dl Ene Vasile (producător agricol) înăuntrul pieței nu sunt producători agricoli
lăsați comercianții înăuntru și permiteți-le producătorilor să stea afară.
Dl Ichim Costel: Avem datoria să aducem marfă de calitate în piață. Selecția în
piață să fie cea care trebuie, sectoare separate pentru producători, nu ne obligați
pe noi să vindem pe la porți pe stradă doar pentru faptul că nu putem vinde în
piață.
Burloiu Marinică: Vrem să ne vindem marfa în piață
Roman Ion: Referitor la piață, dacă sunt ilegalități organele pieții să-și facă
datoria. Răspunderea este a celui care vinde în piață. Domnul Ichim solicită să
fie zone deliminate prin zone special amenajate pentru producători și
comercianți, vrem să se facă ordine și disciplină. Am rugămintea ca cine are
ceva de spus să vină cu propuneri în scris la această ședință , să se țină cont și de
propunerile noastre.
Burloiu Marinică: Eu am venit aici și am adus producători cu mine, suntem
producători cu suprafețe mari cultivate, problema noastră este să ne vindem
marfa pe care o producem de zeci de ani. Dacă în anii trecuți prindeam mese,
anul acesta mesele au fost scoase. Problema majoră este distribuirea, am făcut
demersuri și la Direcția Agricolă, Prefectură și toți mi-au spus că piața este o
societate care trebuie să aducă profit, dacă nu sunt respectați producătorii măcar
să fie respectați cumpărătorii. Vrem un sector al producătorului distinct unde
cumpărătorul știe ce va alege. In piață suntem de 14 ani și nu am avut conflicte
cu comercianții, noi vrem să existe și comercianți și producători în piață. Suntem
profund jigniți de faptul că de 2 luni de zile încercăm să purtăm o discuție cu
organele abilitate, astăzi a făcut un gest de toată jena să nu vină doamna
Director, vrem un dialog constructiv pentru binele tuturor. Vrem să vedem
intențiile dumneavoastră cu ceea ce vreți să faceți la piață. Vreau să ne oferiți
sectorul nostru și vă promitem că vom vindem 10 luni consecutiv în piață,
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comercianții ne-au luat în râs “dacă nu căștig dublu nu vă iau marfa”. Am
înființat  Sindicatul Producătorilor, vrem să găsim soluții. Aștept întâlnirea cu
Instituțiile Agricole și cu Direcția Agricolă aș vrea ca producătorul vrâncean să
fie vizibil în piață și vă vom plăti integral mesele.
Dl Primar – Dna Ghimpu: Câte mese aveți alocate pentru producătorii
agricoli?
Dna Ghimpu: Avem alocate 50 de mese
Dl Primar: Știu că a fost prevăzut în Hotărârea de Consiliu Local să nu se mai
plătească masa zilnic, și să se încheie un contract anual de închiriere. Vă
garantez că în cel mai scurt timp vom avea o discuție pentru a elabora un proiect
împreună cu administrația piețelor și imi doresc să facem o piață modernă unde
să nu mai vedem mese în aer liber care nu oferă condiții. Revin către IPJ să
vedem cum se respectă parcările din piață, încă sunt autoutilitare cu masa mai
mare de 3,5 to care ocupă locurile de parcare.
Dl Roman Ion: Aș dori să o întreb pe doamna Ghimpu cu cât se închiriază o
masă din interior și cu cât o masă din exterior.
Dna Ghimpu Cătălina: Același tarif pentru ambele locații îl avem.
Dl Primar: De când mi-am depus mandatul am spus că voi face o Subcomisie
de Dialog Social să discutăm cu toți cetățenii să vedem ce proiecte noi se pot
adopta pentru ca cetățenii să fie satisfăcuți .
Dl Ichim Costel: Ieri am luat cererile de solicitare ale producătorilor din piață și
am văzut câte solicitări avem
Dl Primar: Rog să notați acest aspect, este bine de știut
Burloiu Marinică: Unde vom vinde producția din solarele noastre? Tot la Piatra
Neamț.
Dl Ichim Costel: Suneți conștienți că nu respectați programul guvernamental.
Dl Primar: Eu vă asigur că voi avea discuții în următoarea perioadă cu
Administrația Piețelor.
Avem o solicitare din partea agronomiei  pentru a prelua anumite imobile de pe
raza Municipiului Focșani știu că acolo există o capacitate de depozitare mare.
Dorința noastră ar fi să facem un depozit frigorific, putem să le punem la
dispoziție acolo un spațiu  pentru închiriere. Vrem să modernizăm acel depozit.
Dl Primar : Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi :
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 95/2015 privind aprobarea acordării ajutoarelor de
urgență și a prestațiilor financiare excepționale familiilor și persoanelor care se
află în situații de necesitate deosebite și a metodologiei de acordare a acestora.
Această hotărâre din 2015 stabilește modul de acordare a ajutoarelor de urgență.
S-a constatat faptul că deși sunt persoane care îndeplinesc aceste condiții, aceste
persoane figurau cu restanțe la bugetul local și nu puteau beneficia de aceste
ajutoare. Am introdus unele excepții.
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Dl Primar: De când sunt aici nu cred că au fost emise adeverințe la Apia pentru
cetățenii care aveau datorii, la acest moment se poate ridica user name-ul și
parole pentru cetățeni și își pot face plăți online.
Dl Primar: Dacă mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, putem trece la următorul
punct.
Punctul nr. 5 de pe ordinea de zi.
Dl Primar: S-a stabilit o ierarhizare a serviciilor.
S-au modificat concursurile  la Poliția Locală astfel se vor susține probe IT,
probe pentru verificarea aptitudinilor, lunar personalul angajat va face pregătire
fizică, dacă sunt propuneri ?
Dl Primar: Văd că nu, mulțumesc
Punctul nr: 6 de pe ordinea de zi: avizare funcționare terase.
Dl Primar: Vom enumera solicitările pentru care dorim avize.
Dna Danțis: Vreau să menționez faptul că modul de gestionare al spațiului
public este total neadecvat, avem probleme cu igienizarea spațiului, rog Poliția
Locală să facă verificări la terasele de pe Bulevardul Unirii.
Dl Primar: Aș vrea să verificați dacă se respectă spațiul din autorizație, dacă se
respectă ordinea și liniștea publică, programul de funcționare.
Dl Primar: trecem la punctul numărul nr. 7: Prezentarea programului dedicat
Zilei Internaționale a Copilului.
Dl Primar: Citește programul zilei de 1 Iunie.
Punctul nr. 8 : Propuneri de discutat pentru următoarea ședință.
Dl Primar: Vă rog să le transmiteți din timp.
Diverse:
Dl Ichim Costel: Suntem hotărâți să ducem la bun sfârșit mesajul nostru sa să
avem locuri în piață delimitate atât pentru producători cât și pentru comercianți.

Întocmit PRIMAR
Irina Necoară Cristi Valentin Misăilă
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