
               ROMÂNIA 

      JUDEŢUL VRANCEA 

    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI   

                FOCŞANI 

 

 DISPOZIŢIA  Nr. 1736 

din 20 octombrie  2017 

                  privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în   

                                 şedinţă ordinară, pentru data de 26 octombrie 2017 

 

   Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,  

       - în  baza  art. 68 alin. (1) şi în temeiul art. 39 alin. (1) din  Legea  nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

D I S P U N E : 

 

      Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară 

pentru data de 26 octombrie 2017, orele 16,00 la sediul Primăriei municipiului 

Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi: 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs public de 

proiecte școlare intitulat „Mie-mi pasă! Las curat în urma mea”, pentru implicarea 

activă a cetățenilor în menținerea curățeniei municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2.    proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locali, declarați 

aleși la data de 16 octombrie 2017, pentru Consiliul Local al Tinerilor din municipiul 

Focșani și declararea ca legal constituit al acestuia; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3.  proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani  nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor anexei la 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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5. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea 

valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al 

municipiului Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru edificarea unui magazin 

mixt în municipiul Focșani, str. Cotești nr. 45, județul Vrancea, adiacent imobilului – 

casă și teren aferent, situat în str. Cotești nr. 43 ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor 

terenuri situate în Focșani, zona str. Pictor Grigorescu – str. Panduri, care aparțin 

domeniului privat al municipiului Focșani, în vederea amplasării unor construcții 

provizorii cu destinația de garaje; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 252/2016 privind constituirea comisiei sociale la nivelul 

Consiliului local al municipiului Focșani pentru analizarea cererilor privind 

repartizarea locuințelor cu chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor 

metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 

republicată; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele  cărora li se 

repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată și 

modificată și a Hotărârii Consiliului Local nr. 124/2017   privind aprobarea listei de 

priorități; 

Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, 

Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana 

Maria, Buzoi Dan 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în 

localitatea Focșani, Cartierul Tineretului Sud, str. Ulmului nr. 7, bl. 7, ap. 2, respectiv 

în oraș Odobești, sat Unirea, str. Vintilă Petrescu – Vrancea nr. 3, bl. S4, ap. 7, 

solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea  nr.152/1998 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, 

Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana 

Maria, Buzoi Dan 
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11. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 

2 familii în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și 

Legea  nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, 

republicată; 

Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, 

Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana 

Maria, Buzoi Dan 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului 

Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din 

venituri proprii, pe 9 luni 2017, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de 

dezvoltare;      Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5,50 mii lei  din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2017 Școlii Gimnaziale nr. 7 Focșani în vederea 

desfășurării proiectului educațional „Totul pentru țara mea!” – In Memoriam Adrian 

Păunescu; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 8,65 mii lei  Colegiului 

Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani pentru organizarea, în luna noiembrie 

2017, a Festivalului Concurs Regional-Interjudețean de Folclor al elevilor de liceu 

„Vrancea, plai de dor”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza 

proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reparații 

capitale Fântână arteziană Primărie – Piața Unirii”;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

realizarea obiectivului de investiții ”Amenajare teren de sport multifuncțional Școala 

Gimnazială Alexandru Vlahuță” Strada Aleea 1 Iunie nr. 6; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiect 

tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții: „Contorizare energie termică la baza 

practică alimentație publică și turism Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu”;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 336/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea instalației de hidranți exteriori și a 

instalației de drencere corp clădire Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza””; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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19. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

realizarea obiectivului de investiții: „Implementare măsuri de securitate la incendiu la 

Grădinița cu program normal nr. 4”;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

20. proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a 

categoriilor de cheltuieli după încheierea contractului de achiziție publică pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Amenajare parc tematic pentru tinerii cicliști în 

zona de sud a municipiului Focșani”;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

21. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 288/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada Poligonului din 

municipiul Focșani, județul Vrancea”; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

22. proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor 

categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Refacere infrastructură strada Poligonului din municipiul Focșani”, județul Vrancea;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

23. proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor 

categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Refacere infrastructură străzi: Popa Șapcă, Teiului, George Coșbuc, Dornișoarei, 

Fundătura Dornișoarei, Ghinea Dorinel, Gheorghe Magheru din municipiul Focșani”, 

județul Vrancea;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

24. proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor 

categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Modernizare și reabilitare drumuri locale în municipiul Focșani”, județul Vrancea;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 92/2017 privind aprobarea utilizării, în 

anul 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a 

anului precedent; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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26. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2017; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în 

municipiul Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

28.     proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al SC Administrația Piețelor Focșani SA pe anul 2017 și estimat pe 

următorii 2 ani; 

        Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. CUP 

SALUBRITATE S.A. Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

30.     proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 106/2017 privind aprobarea organigramei, statului 

de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; 

        Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

31.     proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe 

anul 2018 pentru funcțiile publice, centralizat la nivelul ordonatorului principal de 

credite și din cadrul Primăriei municipiului Focșani, din instituțiile subordonate 

(Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, Poliția Locală a 

municipiului Focșani, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al 

municipiului Focșani); 

        Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

32. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 419/2016 privind înființarea Grupului de Lucru (GLL) la 

nivelul municipiului Focșani pentru elaborarea și implementarea planului  acțiune 

privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

33.       proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte 

din consiliul consultativ al Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară 

Focșani; 

        Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

34.       proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare final al 

membrilor consiliului de administrație la S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A.; 

        Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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35.       proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind numirea unuia sau 

mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a 

administratorilor în Consiliul de Administrație la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.; 

        Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

36.       proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind numirea a doi 

membri provizorii și declanșarea procedurii de selecție pentru doi membri în 

Consiliul de Administrație la PARKING FOCȘANI S.A.; 

        Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

37. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 13/2017 privind reorganizarea 

rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din 

Municipiul Focșani, pentru anul școlar 2017-2018;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

  

38. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 64257 din 07.09.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 14000 mp și lotizare 

în vederea construirii de locuințe și dotări complementare” ce se va realiza în județul 

Vrancea, Focșani, extravilan, str. Zăbala, T 23, P 64/1, nr. cad. 58218, pe terenul în 

suprafață de 14000 mp;      

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

39. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 65689 din 13.09.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Construire centru comercial, amenajare parcare, 

amplasare mijloace publicitare, amenajare acces auto și pietonal” generat de 

imobilele amplasate în str. Mărășești nr. 5, nr. cad. 62558 și 62986;    

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

40. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile 

de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani, 

cu modificările și completările ulterioare;      

Iniţiator: Viceprimar, Marius Eusebiu Iorga 

 

41. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 

al municipiului Focșani revizuit – septembrie 2017;      

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

42. proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 

a municipiului Focșani;     

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 



 7 

43.       proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru implementarea 

proiectului „Arta în Spațiul Public” al municipiului Focșani privind remodelarea 

vizuală prin intervenții de expresie artistică, a unor clădiri din spațiul public al 

municipiului Focșani; 

      Iniţiatori: consilieri locali Buzoi Dan, Ciocoeaș Laura  

        Mihaela, Tănase Neculai 

 

44. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitație 

publică a spațiilor situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

Secțiunea a II-a – Rapoarte, informări 

1. Raportul Primarului municipiului Focșani 2016; 

 

 

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de 

Secretarul municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, 

agricultură. 

 

 

 

 

 

  PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă 


