
               ROMÂNIA 

      JUDEŢUL  VRANCEA 

    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI   

                FOCŞANI 

 

 

 DISPOZIŢIA  Nr.  4051  

din 14 decembrie  2017 

 

                  privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în   

                                 şedinţă ordinară, pentru data de  20 decembrie 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 20 decembrie 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 punerii la dispoziția proiectului 

„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru 

perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței 

energetice – Etapa a II-a” a terenului pentru efectuarea noilor investiții aferente 

acestuia; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2.  proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 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 

 

3. 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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4. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită Direcției 

de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a imobilului – sediu administrativ compus din 

construcție (P+1) în suprafață construită de 362,00 mp și teren aferent în suprafață 

totală de 1629,00 mp situat în Focșani, str. Comisia Centrală nr. 80A, T 80, P 4628, T 

81 P 4368, pe perioada existenței serviciului public; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe 

perioada 01.01.2018 – 30.04.2018 către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice a 

spațiului disponibil în suprafață de 57 mp situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea amenajării și punerii 

acestuia la dispoziția Clubului de șah al pensionarilor din municipiul Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din 

domeniul public al Statului Român și din administrarea Direcției Generale Regionale 

a Finanțelor Galați, în domeniul public al municipiului Focșani și în administrarea 

Consiliului local al municipiului Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local 

nr.   288/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții: „ Refacere infrastructură strada Poligonului din municipiul Focșani, județul 

Vrancea”, cu modificările ulterioare; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local 

nr.   155/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic  

pentru   obiectivul  de investiții „Extindere  cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”, 

cu modificările ulterioare; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2017; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului 

Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din 

venituri proprii estimată la 31 decembrie 2017, detaliată pe secțiunea de funcționare 

și secțiunea de dezvoltare; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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11. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 36/215/31.07.2012 privind aprobarea 

modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea 

energieie termice de către SC ENET SA Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12.     proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 99/2017 privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru unele 

produse livrate și servicii executate de către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani către terți; 

        Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1,00 mii lei din bugetul local al 

Municipiului Focşani pe anul 2017 Școlii Gimnaziale nr. 7 Focșani pentru 

organizarea  activității-concurs „Balul brazilor de Crăciun; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea alocării, din bugetul local al 

Municipiului Focșani pe anul 2017, a sumei de 157,10 mii lei pentru premierea 

sportivilor, antrenorilor și personalului tehnic, care au obținut rezultate deosebite la 

întrecerile sportive pe anul 2017;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 76,00 mii lei din 

bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 pentru organizarea manifestărilor 

prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16.     proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la 

nivelul municipiului Focșani, pentru anul 2018; 

        Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

local al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului 

de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină 

Școlară Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

        Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18.     proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 501/2017 privind aprobarea organigramei, statului 

de funcții și numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007; 

        Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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19. proiect de hotărâre privind  încetarea contractului individual de muncă, urmare 

a acordului părților, domnului Ionașcu Florinel inspector de specialitate gradul II 

gradația 5 în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al 

municipiului Focșani, începând cu data de 28 decembrie 2017; 

Iniţiator: consilier local Mersoiu Ionuț 

 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 82452 din 06.11.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P+3E și împrejmuire” – 

generat de imobilele amplasate în str. I. L. Caragiale nr. 5, nr. cad. 58442; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea 

avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor 

aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

22.     proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor 

aplicabile în anul fiscal 2018; 

        Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului 

în suprafață de 193,00 mp, situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 18, T. 192, P. %10583, 

10578 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC Tipograful 

SRL; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului 

în suprafață de 270,00 mp, situat în Focșani, str. Mărășești nr. 4A, T. 71, P. %4234 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC Roșca Conf Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situată în 

bdul. Unirii nr. 24, bl. B1, ap. 41 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani în locuință de serviciu; 

     Inițiator: Viceprimar, Marius Eusebiu Iorga 

 

26. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenului în suprafață de 7,59 mp. situat în Focșani, str. Iong. Ion Basgan nr. 8, 

sc. 1, ap. 1, T 57, P 3513% aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în 

favoarea doamnei Gheoca Mihaela ; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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27. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia   

Șerban Neculai din imobilul situat în Focșani, bdul. Gării nr. 10 în imobilul situat în 

Focşani, str. Muncitori nr. 1 în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 

republicată  și modificată; 

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu 

Cătălina, Radu Nițu 

 

28. 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 

 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 

3 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 

 

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a 

garsonierei situată în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 6 înscris în CF 

54675-C1-U24 UAT Focşani către domnii Zaharia Titi și Zaharia Elisabeta;   

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

31. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul 

local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna ianuarie 

2018; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Secţiunea a II-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 


