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             R O M A N I A  

        JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI    

         CONSILIUL LOCAL   

   

         

P R O C E S    V E R B A L 

din 26 septembrie 2017 

 

 

 

  Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul 

Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului 

Focşani. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide 

şedinţa ordinară din 26.09.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 

1576 / 20.09.2017, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 de consilieri 

locali, ce alcătuiesc Consiliul Local municipal Focșani, absentând d-na consilier Maria 

Panaite Irina Anca. 

 

Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este 

astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune 

votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 31.08.2017. 

Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”.   

 

    La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Carmen Grosu  – Director executiv - Direcţia Economică; 

 d-na Simona Poieană – şef serviciu buget contabilitate; 

 d-na Oana Amăriuței – serviciu juridic contencios; 

 d-na Cristina Dăscălescu – șef serviciu administraţie publică locală; 

 d-na Rodica Constantinescu – administraţie publică locală; 

 d-na Magdalena Dumitrescu – serviciul administrarea patrimoniului; 

 d-na Cristina Costin – șef serviciu investiții; 

 d-na Luminița Mogda –șef serviciu urbanism; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector compartiment informatică; 

 d-nul Dan Grigoraș – inspector serviciul impozite și taxe locale; 

 d-nul Marius Manoliu – consilier, Cabinet Primar; 

 d-na Emanuela Botezatu – inspector compartiment transport; 

 d-nul Dorian Alecsandrescu – Director SC Parking SA; 

 d-nul Viorel Profiroiu – Director SC CUP Salubritate SA; 
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 d-nul Ion Diaconu – Director SC Transport Public SA; 

 d-na Maria Murgoci – Director Țara Vrancei; 

 d-na Otilia Stoica – Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani. 

 

La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locale.  

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga „înainte de a supune la 

vot ordinea de zi dacă mai aveți modificări ale acesteia?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „vroiam să știu dacă pe ordinea de zi a apărut 

proiectul de hotărâre prin care d-na Maria Panaite Irina este suspendată ca și consilier 

și dacă s-a făcut proiectul de hotărâre prin care următorul supleant pe lista PNL este pe 

ordinea de zi?” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „d-le consilier doresc să vă 

informez că pe ordinea de zi nu a mai apărut nici un proiect, dar dl. Primar o să mai 

aducă câteva propuneri sau completări la ordinea de zi pe care o aveți deja.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „deci nu este pe ordinea de zi.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „noi nu discutăm despre 

doleanțele dumneavoastră discutăm pe lege. Sunt două lucruri care se bat cap în cap,  

v-am explicat și ieri la comisii, cred că nu are rost astăzi în această ședință în care 

avem pe masă peste 80 de proiecte de discutat să mai deschidem acest subiect pe care 

l-am discutat ieri.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „deci tocmai, din cauza faptului că nu există pe 

ordinea de zi proiect de hotărâre de încetare a mandatului d-nei consilier Maria Panaite 

Irina și nici proiect de hotărâre de validare a următorului supleant pe lista PNL-ului, 

noi nu putem vota favorabil ordinea de zi. Prin urmare noi considerăm și nu numai 

considerăm, așa spune legea, această ședință este ilegală, se desfășoară ilegal în 

condițiile în care cei care se ocupă cu legalitatea trebuie să știe că Ordinul Prefectului 

trebuie respectat, indiferent că s-au făcut contestații sau nu s-au făcut contestații și vor 

răspunde în condițiile legii. Deci, dacă astăzi 26.09.2017 nu există o cerere de 

suspendare a Ordinului Prefectului, dumneavoastă ați devansat această ședință după 

28.09.2017, adică joi, când se făcea de obicei, ultima joi din lună, ați devansat-o pentru 

că joi este termen la judecătorie. Prin urmare noi considerăm că în momentul de față 

nu se respectă Ordinul Prefectului prin care trebuie suspendată d-na Maria Panaite 

Irina și trebuie adus pe ordinea de zi validarea consilierului nostru Gheoca Cornel. 

Astăzi această ședință prin componența sa după cum v-am spus este ilegală. 

Dumneavoastră trebuie să luați act de Ordinul Prefectului și să-l puneți în aplicare. 

Dacă dumneavoastră credeți că este legală această ședință, mergeți în continuare, dar 

eu vă spun că este ilegală prin componența consilierilor. D-na Maria Panaite Irina prin 

Ordinul Prefectului este suspendată și noi am făcut cerere ca dl. Gheoca Cornel să fie 

următorul pe lista PNL.” 
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Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „d-le consilier, vă repetați, 

am înțeles. Cine nu cunoaște legea sau problemele legate de administrația publică 

locală, chiar ar spune că știți să vorbiți frumos și spuneți cuvinte frumoase și mari. Eu 

am în față un set de documente atât ale dumneavoastră cât și ale consilierei Panaite 

Irina. Dumneavoastră cereți suspendarea, apoi avem trei solicitări din partea dumneaei 

în care spune că va făcut un recurs la PNL filiala centrală, către comisia de arbitraj și 

mai avem de la Tribunalul Vrancea două dosare în care sunt ca părți d-na Panaite 

Maria Irina Anca ca reclamant și pârât Instituția Prefectului  Vrancea în care dumneaei 

contestă acel Ordin. În acest moment, noi nu avem cum să luăm o decizie până când 

instanța nu se va decide și va da o hotărâre definitivă și irevocabilă. În acel moment 

dacă instanța spune că decizia Prefectului este ok, atunci noi o punem în aplicare, dat 

fiind faptul că dumneaei a făcut această plângere la instanță pentru suspendarea actului 

Prefectului.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „ce vreau să vă aduc la cunoștință că toate aceste 

plângeri ale d-nei Maria Panaite nu suspendă Ordinul Prefectului. Deci, nu suspendă 

Ordinul Prefectului, acesta trebuie aplicat și apoi ce se va întâmpla în instanță va fi 

treaba instanței, cum va hotărî conform legii, dar în momentul de față dumneavoastră 

trebuie să aplicați Ordinul Prefectului.” 

 

Dl. secretar la municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „d-le consilier 

ieri am discutat la comisii această situație, această speță care ne este cunoscută tuturor. 

Aseară undeva în jurul orei 19,30 m-ați sunat și am reluat aceeași discuție telefonic. 

Părerea mea ieri la comisii a fost că s-a înțeles despre ce este vorba, iar Ordinul 

Prefectului deși a fost emis și poartă nr. 256, vă spuneam și ieri și citam articolul 3 că 

împotriva acestui Ordin se poate face contestație la instanța de contencios 

administrativ. Nu am spus că suspendă, am zis doar ieri că există pe rolul intanței de 

contencios a Tribunalului Vrancea, două dosare și le-am citat ieri ca fiind 2806 și 

2807, din care rezultă că pe de o parte se cere anularea Ordinului Prefectului și pe de 

altă parte suspendarea Ordinului Prefectului. În condițiile în care doamna a depus o 

adresă către noi și ne spune că este în faza de recurs la comisia de arbitraj a PNL la 

București și împotriva a ceea ce s-a hotărât la Vrancea există o cale de atac, motivat de 

faptul că sunt cele două aspecte pe care nu le putem ignora, am spus ieri și ați acceptat 

și dumneavoastră, nu ați avut altă poziție, v-ați oprit și ați spus că ceea ce am discutat a 

fost suficient. Acum noi putem discuta cât dorim. Ordinul Prefectului nu dispune 

suspendarea, Ordinul Prefectului vorbește de încetarea mandatului înainte de termen a 

d-nei consilier Maria Panaite, adevărat? În ceea ce privește suspendarea, dacă 

legiuitorului vroia ca Ordinul Prefectului să fie definitiv și să producă efecte de la 

comunicare prevedea treaba aceasta în legea contenciosului sau în Legea 393, acel art. 

9, lit. h1. Nu a rămas așa, dă voie oricărei persoane nemulțumite de actul administrativ 

să se adreseze instanței, suntem în situația aceasta. Dacă se termină mâine sau 

poimâine în regim de urgență vom face Hotărâri de Consiliu Local sau vom iniția 

proiect de hotărâre și vom convoca ședință de Consiliu prin care să-l validăm pe 

următorul sau să o menținem pe doamna care a contestat ordinul. Este simplu.” 
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Dl. consilier Neculai Tănase „d-le secretar nu m-ați înțeles, Ordinul Prefectului 

nu suspendă,  nu este suspendat. Ordinul Prefectului nu este suspendat, deci Ordinul 

Prefectului trebuie aplicat. Probabil că nu m-am făcut înțeles, dar dumneavoastră 

sunteți un om al legii care cunoașteți legislația.” 

 

Dl. secretar la municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „câteodată mă 

investiți cu încredere, altă dată nu mă investiți cu încredere, dar este de datoria mea să 

vă spun ceea ce v-am spus și ieri și aseară în particular la telefon. În ceea ce privește 

ședința de consiliu local nu o puteți aprecia că sunteți într-o ședință nelegală. Ședința a 

fost convocată cu cel puțin 5 zile înainte, Consiliul Local se întâlnește în ședințe 

ordinare odată pe lună și suntem în situația aceasta. Care este problema care afectează 

valabilitatea sau mandatul dumneavoastră de consilier aici? În condiția în care scade 

numărul de consilieri sub numărul minim atunci nu mai poate funcționa Consiliul 

Local, nu suntem în acea situație. 20 de consilieri prezenți ședința este statutară și se 

poate desfășura ședința.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „exact ce spunea dl. secretar puțin mai 

devreme Ordinul Instituției Prefectului se referă la încetarea mandatului d-nei consilier 

înainte de a-și încheia cei 4 ani de mandat pe care ia câștigat în alegerile locale și într-

adevăr suntem în ilegalitate astăzi din cauza faptului că Legea 249/2006 d-le secretar, 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/ 2004 privind statutul aleșilor locali, 

art. 8, alin.2, după lit. h, se introduce o nouă lit. h1 cu următorul cuprins: pierderea 

calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a 

cărei listă a fost ales respectivul consilier înceteaza de drept. Mandatul d-nei consilier a 

încetat de drept în data de 10.08.2017 în momentul în care dumneaei a fost exclusă din 

PNL. Așa că astăzi suntem într-adevăr în ilegalitate iar noi grupul PNL nu vom asista 

la această ședință. Este problema dumneavoastră dacă mai departe dumneavoastră dați 

aviz de legalitate acestei ședințe în care o conduceți, se conduce mai departe și atunci 

nu aveți decât să răspundeți fiind secretarul UAT-ului din care facem parte.” 

 

Dl. secretar la municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „trebuie să vă 

răspund. Ați invocat un termen 10.08.2017 când dumneavoastră ca partid ați hotărât 

excluderea. Ordinul Prefectului a apărut pe 22.09.2017. Hotărâți-vă de când produce 

efecte de la 22 când s-a emis Ordinul Prefectului sau când partidul a retras sprijinul? 

Trebuie să-mi confirmați sau să-mi infirmați, împotriva deciziilor luate la nivel de vreo 

Filială Județeană, persoana ales local poate face contestație?” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „legea îi dă voie să facă contestație.” 

 

Dl. secretar la municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „nu, statutul îi 

dă voie d-na consilier.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „într-adevăr Ordinul Prefectului...” 

 

Dl. secretar la municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „suntem în 

procedura contencioasă, procedura în cadrul partidului. A uzitat de dreptul de a 

contesta la Comisia de arbitraj din cadrul PNL Vrancea de dreptul de a contesta 
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decizia. S-a întâmplat treaba aceasta s-a judecat și împotriva deciziei pronunțate la 

nivel de partid filiala Vrancea, avea dreptul să se adreseze la comisia de arbitraj din 

cadrul partidului la nivel central. Este așa?” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „astăzi d-na consilier este în organigrama 

Consiliului Local, lucru care este ilegal, din cauza faptului că dumneaei nu mai este 

parte din PNL pe a cărei liste a fost aleasă. Dumneavoastră trebuia doar să puneți în 

aplicare Ordinul Prefectului, lucru pe care nu l-ați făcut, aceea este doar o înștiințare, 

aplicare a legii pe care dumnealui, Instituția Prefectului de fapt, v-a adresat-o. 

Dumneavoastră doar trebuie să luați act de ceea ce dumnealui a scris acolo, lucru pe 

care nu l-ați făcut.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „d-na consilier îmi cer scuze, 

sunt nevoit să vă întrerup. Eu v-am pus o întrebare mai devreme, dacă aveți ceva 

discuții legate de ordinea de zi. Deja ne-am transformat într-un tribunal local. Este o 

problemă care se rezolvă în instanță, iar dl. secretar Corhană ne-a asigurat acum pe 

fiecare că această ședință este mai mult decât legală.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „noi am vrut să adăugăm pe ordinea de zi 

excluderea d-nei Maria Panaite și adăugarea în componența Consiliului Local a d-lui 

Gheoca. Dacă acest lucru nu se poate ...” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „dumneavoastră propuneți ca 

pe ordinea de zi să introduceți un nou proiect.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „propunerea noastră este veche, nu este de acum, 

de foarte mult timp și dumneavoastră nu ați vrut să o introduceți.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „eu nu am văzut nici o 

propunere. Dumneavoastră ați propus altceva. Aveți o propunere elaborată în acest 

sens?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le președinte de ședință vă aduc la cunoștință 

că noi avem cerere de cel puțin 2 săptămâni. Am avut prima cerere cred că are vreo 

lună și ceva, am mai revenit cu altă cerere și nu s-a luat act de aceasta.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „eu știu ce vreți 

dumneavoastră.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „noi vrem să respectăm legea sau nu ați înțeles.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „nu, nu vreți să respectați 

legea vreți ca Primăria să intre cu mâna la ușă, cum se spune. Ne puneți pe noi să vă 

rezolvăm problemele dumneavoastră interne. Nu avem nici o problemă cu d-na Maria 

Panaite, rezolvați-vă problemele.” 
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Dl. consilier Neculai Tănase „noi v-am spus că nu vrem să participăm la o 

ședință ilegală.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „nu vreți să participați este 

problema dumneavoastră, veți răspunde că ați fost prezenți și ați întors spatele unei 

ședințe.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „dar veți răspunde și dumneavoastră. Acum 

ședința este ilegală.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-le președinte de ședință, haideți să mai lămurim.   

D-le consilier cu ce influențează astăzi ședința de consiliu local prezența d-nei Maria 

Panaite care nu este aici?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le consilier nu este vorba că influențează sau 

nu, noi trebuie să facem o ședință care să fie în conformitate cu legea. La momentul 

acesta un cetățean care este ales de locuitorii municipiului Focșani nu este validat în 

Consiliul Local.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „dumneavoastră în calitate de președinte al PNL-ului 

trebuia să urmăriți problema aceasta. Noi nu avem nimic împotrivă cu prezența sau 

neprezența d-lui care urmează pe listă la Consiliul Local, dar astăzi, acum la ora 

aceasta când vorbim nu influențeaza cu nimic prezența doamnei care nu este aici.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „ședința este pe cât se poate 

de legal, știm foarte bine cu toții că avem cvorum și putem continua.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-nelor și d-nilor 

consilieri, stimați colegi, dragi invitați, astăzi avem în sală și îmi cer scuze că am uitat 

să fac prezentările, un grup de elevi de la Colegiul Național Al. Ioan Cuza, care au vrut 

să vină să ia o lecție de administrație publică, de democrație. Îmi cer scuze stimați 

elevi că asistați la un circ ieftin, chiar gratuit pot spune. Este total relevant ceea ce 

dumneavoastră astăzi ați văzut aici că se întâmplă de când s-a constituit Consiliul 

Local al municipiului Focșani începând cu 1 iulie 2016. Consilierii PNL nu caută decât 

nod în papură și vor acum să se retragă din față răspunderii cetățenești, ignorând 

voturile obținute de cetățenii care i-au trimis să-i reprezinte aici, având în vedere că pe 

ordinea de zi a ședinței de astăzi sunt proiecte de o importanță strategică pentru 

municipiul Focșani și vă dau câteva exemple: aprobarea obținerii de fonduri europene 

pentru reabilitarea a 7 clădiri ale unităților de învățământ și este vorba de: Școala 

Duiliu Zamfirescu, Școala Anghel Saligny, Liceul Valeriu D. Cotea, Colegiul 

Economic M. Kogălniceanu, Gh. Asachi, Școala I. Basgan și altele; atragerea în 

administrarea municipalității a Centurii de ocolire și a altor drumuri de importanță 

strategică pentru care vrem să atragem fonduri pentru voi tineri, să putem să facem 

piste de biciclete, să putem face trotuare, să putem face iluminat public. Din păcate 

dumnealor fug de această responsabilitate prin tot felul de tertipuri, pentru simplul fapt 

că au exclus un coleg de-al lor care a avut curajul să facă un exercițiu de democrație și 

să voteze niște proiecte pentru municipalitate contrar celor dispuse de către PNL. Au 
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vrut să o excludă nedându-i posibilitatea de a-și exercita până la capăt toate căile 

administrative, juridice și legale de atac împotriva acestei excluderi, neținând cont de 

faptul că mai avea dreptul să facă o contestație la Curtea de Arbitraj de la PNL de la 

nivel național, neincluzând faptul că Ordinul Prefectului are termen de contestație în 

instanță, ceea ce s-a și întâmplat. Fac un tam-tam ieftin, de 2 bani, pentru a fugi din 

fața responsabilității de a vota niște proiecte și pentru faptul că vor neapărat, din tot 

dinadinsul ca municipiul Focșani să nu progreseze atâta timp cât PSD-ul este la 

guvernare. Le transmit tuturor consilierilor PNL că se înșeală dacă adoptă această 

strategie că vor reuși vreodată să mă împiedice pe mine și echipa PSD să facă proiecte 

în favoarea dumneavoastră dragi cetățeni. Îmi pare rău că trebuie să ajung la această 

discuție și la acest discurs. Ședința este foarte lungă, aveam peste 88 de proiecte de 

hotărâre, deci ca să fugi din fața votului a 88 de proiecte pentru simplul fapt că nu ai 

validat un consilier și ai exclus un alt consilier care a avut îndrăzneala să voteze 

proiectele propuse de noi, consilierii PSD, împreună cu mine, mi se pare o lașitate de 

nedescris. Dacă vreți să mai rămâneți, oricum ședința va continua și cu PNL și fără 

PNL. Eu vă invit să vedeți ce înseamnă într-adevăr o ședință de Consiliu Local, dacă 

doriți să rămâneți sunteți invitații noștri în continuare, dacă nu noi vă mulțumim pentru 

participare.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „l-am ascultat cu mare atenție pe dl. Primar       

mi-am dat seama că are mari probleme, mari lacune în a  înțelege legalitatea într-o 

instituție publică...” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier nu 

uitați că am 4 ani de subprefect și am dat legalitate la 73 de Primării.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „la ora actuală PSD-ul....  faceți pe sfinții. PSD-ul 

la ora actuală împreună cu aliații săi are majoritate, să știe toată lumea, în Consiliul 

Local și poate să treacă orice proiect.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mai puțin cele 

cu 2/3 d-le consilier.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „acestea sunt niște minciuni și o demagogie a     

d-lui Primar ....” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „dezinformați 

total cetățenii.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „lăsați-mă să vorbesc, v-am ascultat cu atenție. De 

peste o lună am rugat să ni se valideze un consilier, ales de către cetățeni, întotdeauna 

au găsit tot felul de tertipuri. Ultima orară ieri i-am rugat să bage pe ordinea de zi, nu 

au vrut. Sunteți în ilegalitate, iar demagogia este la cote maxime d-le Primar. Lăsați cu 

ce vreți să faceți pentru că ați dus Focșani-ul în ruină, nu ați atras nimic.” 

 

Grupul PNL părăsește sala de ședințe. 
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Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „stimați colegi noi avem 

obligația și îndatorirea să mergem mai departe cu proiectele noastre. O să-l rog pe dl. 

secretar să ne comunice dacă putem în cazul acesta să continuăm?” 

 

Dl. secretar la municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „am spus-o și 

la început de ședință pentru ca ședința să fie statutară, legală, numărul minim este de 

11 consilieri locali, ca fiind majoritatea consilierilor locali în funcție, mă refer la 21, 

iar acum sunt 13 consilieri locali prezenți, nu am nici un dubiu că ședința poate 

continua.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „vă mulțumesc. Deci putem 

continua ședința de astăzi. Vă supun atenției ordinea de zi, d-le Primar mai aveți ceva 

de completat?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „mai am câteva 

completări la ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea anexei la 

H.C.L.nr.18/2007 privind avizarea proiectului faza de studiu de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții:”Sală de sport multifuncțională la Grupul Școlar Auto” din 

municipiul Focșani; proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de 

salubrizare stradală în Municipiul Focșani; proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării Bugetului General al municipiului Focșani pe anul 2017; proiect de hotărâre 

privind împuternicirea Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani pentru a primi 

materialele lemnoase confiscate și cele abandonate; proiect de hotărâre privind 

aprobarea alocării sumei de 0,90 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe 

anul 2017 pentru participarea elevei Novac Iulia Daniela la Festivalul Internațional 

”SLAVSYA, OTECHESTVO”-Moscova ce va avea loc în perioada 2-6 noiembrie 

2017 și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Administrația Piețelor 

Focșani SA de a proceda la numirea provizorie a membrilor consiliului de 

administrație la SC Administrația Piețelor Focșani SA, până la finalizarea procedurii 

de selecție a membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 

64^1 alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.” 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga:  prezintă proiectul 

ordinii de zi care cuprinde 83 puncte: 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 

1 Focșani;  

 

2. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 

2 Focșani;  
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3. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 

13 Focșani;  

 

4. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 

16 Focșani;  

 

5. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 

17 Focșani;  

 

6. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 

18 Focșani;  

 

7. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 

23 Focșani;  

 

8. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Nicolae 

Iorga” Focșani;  

 

9. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ion Basgan” 

Focșani;  

 

10. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Gimnazială nr. 3 Focșani;  

 

11. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Anghel 

Saligny” Focșani;  

 

12. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Gimnazială nr. 7 Focșani;  

 

13. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Alexandru 

Vlahuță” Focșani;  

 

14. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel 

Mare” Focșani;  
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15. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu 

Zamfirescu” Focșani;  

 

16. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond 

Nicolau” Focșani;  

 

17. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe 

Asachi” Focșani;  

 

18. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” 

Focșani;  

 

19. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Național „Unirea” 

Focșani;  

 

20. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. 

Cotea” Focșani;  

 

21. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Liceul de Artă „Gheorghe 

Tattarescu” Focșani;  

 

22. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian 

Vuia” Focșani;  

 

23. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” 

Focșani;  

 

24. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv 

Focșani;  

 

25. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Național „Al. I. Cuza” 

Focșani;  
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26. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail 

Kogălniceanu” Focșani;  

 

27. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Liceul Tehnologic „G. G. 

Longinescu” Focșani;  

 

28. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Școala Postliceală Sanitară 

„Hippocrate” Focșani;  

 

29. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani;  

 

30. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în consiliul de administrație la Palatul Copiilor Focșani;  

 

31. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala 

Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani;  

 

32. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul 

Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani;  

 

33. proiect de hotărâre pentru adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii 

de selecție pentru funcțiile de membrii ai consiliului de administrație la S.C. Transport 

Public S.A. Focșani;  

 

34. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 06.10-09.10.2017, a 

unei delegații reprezentative a Municipiului Focșani în orașul Cernăuți, Ucraina, 

pentru a participa la manifestările dedicate Zilelor Orașului Cernăuți;  

 

35. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 18.11-26.11.2017, a 

Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” în orașele Alytus și Vilnius, din Lituania și 

Riga din Letonia, pentru a susține o serie de spectacole, cu ocazia Zilei Naționale a 

României;  

 

36. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 357/2016 privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Clubul 

Sportiv Școlar de Gimnastică Focșani;  
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37.     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, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

38. proiect de hotărâre privind însușirea 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; 

 

39. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea 

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

municipiului Focșani; 

 

40. proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de 

parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

 

41. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani, a sectoarelor de drumuri naționale DN 2 km 

180+220 – km 188+390, DN 2D km 0+000 – km 2+552, DN 23 km 0+000 – km 

5+025 și DN 23A km 0+000 – km 1+500, împreună cu terenurile aferente, până la 

emiterea ordinului de începere a lucrărilor în cadrul Proiectului „Remodelarea arterei 

formată din Calea Munteniei și Calea Moldovei, astfel încât să corespundă nevoilor 

urbane”; 

         

42.      proiect de hotărâre privind schimbarea destinației construcției „Tribună teren  

sport” situată în Focșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 10, ce aparține domeniului privat al 

Municipiului Focșani, aflată în administrarea Liceului cu Program Sportiv Focșani, 

întrucât nu mai este necesară activității de învățământ; 

         

43.      proiect de hotarâre privind schimbarea destinației construcției C2 situată în 

Focșani, str. Cuza Vodă nr. 48, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, 

aflată în administrarea Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focșani, întrucât nu mai este 

necesară activității de învățământ; 

         

 

44. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în 

suprafață de 11,00 mp situat în Focșani, Str. Bucegi nr. 4, județul Vrancea, T. 191, P. 

10472% ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnii Sima 

Adrian și Florica; 

 

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

perioada existenței construcției, către Asociația „Ștefan cel Mare și Sfânt – suflete 

pentru suflete” a terenului situat în Focșani, Aleea Parc, Tarlaua 204, parcela 1168 Cc, 

ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în vederea amenajării unui 

imobil cu destinația de „Centru educațional pentru copii, din Cartierul Sud – Focșani”; 
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46. 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; 

 

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

Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitate de titularii contractelor de închiriere în 

conformitate cu Legea  nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

48. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 6,90 mii lei  din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2017 pentru desfășurarea proiectului 

”INTERFERENȚE” derulat de Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani în 

parteneriat cu Lycee „Andre Alquier” din Franța; 

 

49. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 93/2017 privind aprobarea numărului de burse și a 

cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe 

anul 2017,  modificată prin HCl nr. 295/2017 și HCL nr. 304/2017;  

 

50. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 245/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 

a studiului de fezabilitate precum și unele măsuri privind obiectivul de investiții 

”Reabilitare și extindere parc Nicolae Bălcescu Focșani”;  

 

51. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 244/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și 

a studiului de fezabilitate precum și unele măsuri privind obiectivul de investiții 

”Reabilitare și extindere parc Teatru Focșani”; 

 

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

realizarea obiectivului de investiții: „Reabilitarea instalației de hidranți exteriori și a 

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

 

53. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse 

a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice pentru 

clădirea tip internat și clădirea cantină a Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” Focșani, 

inclusiv lucrări conexe”; 

 

54. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse 

a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la corpul 

de clădire al Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” și execuția lucrărilor 

conexe”; 
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55. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse 

a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creștere eficientă energetică pentru 

imobilul corp școală, inclusiv lucrări conexe, pentru Școala Gimnazială „Ion Basgan” 

din Focșani”; 

 

56. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse 

a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice la corp 

clădire liceu și lucrări conexe Liceul de Artă „Gh. Tattarescu” din Focșani, strada 

Alecu Sihleanu nr. 6, județul Vrancea”; 

 

57. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse 

a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a Școlii 

Gimnaziale „Anghel Saligny” din municipiul Focșani, județul Vrancea”; 

 

58. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse 

a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a 

imobilului cantina școală în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea” 

Focșani și lucrări conexe realizării îmbunătățirii performanței energetice”; 

 

59. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse 

a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la corpul 

de clădire și execuția lucrărilor conexe pentru Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” 

din Focșani”; 

 

60. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip internat 

și clădirea cantină a Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” Focșani, inclusiv lucrări conexe”; 

 

61. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la corpul de clădire al 

Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” și execuția lucrărilor conexe”; 

 

62. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivul „Creștere eficientă energetică pentru imobilul corp școală, 

inclusiv lucrări conexe, pentru Școala Gimnazială „Ion Basgan” din Focșani”; 

 

63. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări 

conexe Liceul de Artă „Gh. Tattarescu” din Focșani, strada Alecu Sihleanu nr. 6, 

județul Vrancea”; 
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64. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a Școlii Gimnaziale 

„Anghel Saligny” din municipiul Focșani, județul Vrancea”; 

 

65. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a imobilului cantina 

școală în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări conexe 

realizării îmbunătățirii performanței energetice”; 

 

66. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la corpul de clădire și 

execuția lucrărilor conexe pentru Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” din 

Focșani”; 

 

67. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din fondul de 

rezerva bugetară la dispoziția Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al 

Municipiului Focșani pe anul 2017; 

 

68. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei 

„Sf. Gheorghe Sud” Focșani; 

 

69.     proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței 

energetice în Municipiul Focșani – actualizat – septembrie 2017; 

         

70. proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de întocmire a dosarelor și a 

metodologiei de aprobare a asigurării din bugetul local al Municipiului Focșani a 

sumelor reprezentând cota de contribuție proprie ce le revine proprietarilor care se 

încadrează în prevederile art.14 alin. (8) din OUG nr.18/2009 privind creșterea 

performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

71. proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică și stabilirea 

procedurii de recuperare a taxei de reabilitare termică a sumelor avansate de 

Municipiul Focșani în vederea asigurării contribuției proprii a proprietarilor, 

beneficiari finali ai lucrărilor de reabilitare termică, a blocurilor de locuințe din 

Municipiul Focșani, finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul 

de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 - Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Operațiunea A - 

Clădiri rezidențiale; 

 

72.     proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Focșani, ca 

membru fondator, la constituirea Asociației Grupul de Acțiune Locală Unirea Focșani; 
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73. proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Focșani ca 

partener în proiectul „Soluții Integrate și Replicabile pentru Co-Creare în Orașe 

Sustenabile” (Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable 

Cities) – IRIS, proiect finanțat de către Comisia Europeană, prin Agenția Executivă 

pentru Inovație și Rețele (the Innovation and Networks Executive Agency – INEA);  

 

74.     proiect de hotărâre privind constituirea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse 

regulate, „ASOCIAȚIA METROPOLITAN TRANS”; 

 

75. proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării Municipiului Focșani cu 

Direcția Generală Anticorupție, în vederea organizării și derulării unor activități 

comune de educație anticorupție, precum și de informare a cetățenilor cu privire la 

prevenirea și combaterea corupției;  

 

76. proiect de hotărâre pentru 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;  

 

77. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 288/2017 privind aprobarea organigramei, 

statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii 

Publice Focșani;  

 

78. proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 102/2001, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 

79. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 255/2016 privind constituirea Consiliului Comunitar 

Consultativ al municipiului Focșani și aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al acestuia, cu modificările și completările ulterioare;  

 

80. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs public pentru 

realizarea unui LOGO reprezentativ al Municipiului Focșani destinat a fi folosit în 

toate formele de comunicare vizuală ;  

 

81. proiect de hotărâre privind acordarea avizului privind modificarea denumirii 

Stadionului Tineretului din Focșani, str. Cuza Vodă nr. 61 în denumirea Stadion 

„VIOREL ION”;      

 

82. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării alegerilor și a Regulamentului 

de organizare și desfășurare ale acestora în vederea constituirii Consiliului Local al 

Tinerilor din municipiul Focșani; 
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83. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul 

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

2017; 

    

     

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

 

 

Se supune la vot ordinea de zi cu introducerea proiectelor de hotărâre şi se 

aprobă cu 13 voturi „pentru".  

 

 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 1 Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „îmi permit eu să fac propunerile, dar înainte de 

aceasta aș vrea să spun că în unitățile de învățământ trebuie să funcționeze acele 

Consilii de Administrație la care parte componenta sunt și consilierii locali. La 

solicitarea Consiliului de Administrație din școli noi trebuie, Consiliul Local să 

validăm componența acestor consilii prin numirea consilierilor locali. Este imperativ 

această situație și nu știu de ce au plecat, dar vreau să propun pe dl. consilier Emanuel 

Gongu.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „se pare că astăzi sunt vedetă, numai eu fac 

opoziție. L-am văzut în sală pe fostul nostru coleg dl. Bogdan Matișan și îl tot invit să 

ia loc lângă mine și refuză, dar dumneavoastră l-ați trecut în două hotărâri, hotărârea 

18 și 19. Păi dacă este trecut, eroare neeroare este trecut, vă rog să verificați.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „este cu siguranță o eroare, 

ori nu ați citit dumneavoastră bine.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „dl. Bogdan Matișan este trecut la Liceul 

Pedagogic.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-le consilier a fost înlocuit cu dl. consilier Nistoroiu, 

mai demult. O fi o greșeală de redactare.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „dl. Matișan a fost înlocuit 

deja. Aș mai avea o propunere în fața dumneavoastră înainte să dăm curs celorlalte 

proiecte. Dat fiind acest gest de lașitate l-aș numi și de iresponsabilitate a consilierilor 

PNL, vă rog frumos să faceți propuneri doar din partea consilierilor prezenți la această 

ședință. Dacă sunteți în asentimentul meu, ei sunt lipsă.” 
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Dl. consilier Radu Nițu „sunt consilii de administrații unde au doar un singur 

consilier, cum este cazul acum. Nu este nimic ilegal, noi îi propunem și pe ei. D-le 

președinte nu-i scoatem din schemă. Fac precizarea pentru toți din sală, nu primim nici 

un ban de la aceste consilii de administrație, nu este nici o renumerație, este benevol și 

pentru interesul de a aduce problemele școlilor la Consiliul Local și la Primărie.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „de ce sunteți împotrivă?” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „eu nu sunt împotrivă, dar o să muncim și luna viitoare 

încă 32 de proiecte.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „cum mai pot ei 

reprezenta Consiliul Local și interesele Consiliului Local, dacă au asemenea atitudine, 

în consiliile de administrație ale școlilor. Vor fi întotdeauna, pe invers.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „nu vreau să fiu un Gică contra, dar nu vrea nimeni să 

meargă la 7 consilii de administrație care majoritatea se țin la aceeași oră, nu se poate.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „eu sunt convins că vor, sunt 

toți consilieri tineri.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „luna viitoate vor veni, pentru că nu pot pleca din sală 

la fiecare ședință.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „haideți să continuăm că 

pierdem timpul, așa cum am stabilit ieri. La acest proiect l-ați propus pe dl. consilier 

Gongu.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „și d-na consilier Ana-Maria Dimitriu reprezentant 

pentru Consiliul Local pentru evaluarea, asigurarea calității actului de învățământ.” 

 

 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 2 Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „dl. consilier Dan Buzoi și la evaluarea, asigurarea 

calității d-na consilier Alina Ramona Drumea.” 

 

 

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 13 Focșani. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „dl. consilier Daniel Ungureanu și dl. consilier Claudiu 

Alin Dobre la evaluarea, asigurarea calității.” 

 

 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 16 Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-na consilier Cătălina Lupu și d-na consilier Laura 

Ciocoeaș la evaluarea, asigurarea calității.” 

 

 

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 17 Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „dl. consilier Costel Bârsan.” 

 

 

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 18 Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „dl. consilier Emanuel Gongu.” 

 

 

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 23 Focșani. 
 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-na consilier Alina Ramona Drumea.” 
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Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

  

Dl. consilier Radu Nițu „dl. consilier Costel Bârsan și d-na consilier Laura 

Ciocoeaș.” 

 

 

Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani. 

   

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-nii consilieri Emanuel Gongu, Alexandru Nistoroiu 

și Claudiu Alin Dobre.” 

 

 

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială nr. 3 Focșani.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-nii consilieri Daniel Ungureanu și Neculai Tănase.” 

 
 

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „dl. consilier Mihai Petruț și d-nele consilier Cătălina 

Lupu și Maria Panaite Irina Anca.” 

 

 

Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială nr. 7 Focșani. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „dl. consilier Daniel Ungureanu și d-na consilier Ana-

Maria Dimitriu.” 

 

 

Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-nii consilieri Daniel Ungureanu și Ionuț Filimon.” 

 

 

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-nii consilieri Radu Nițu, Dan Buzoi și d-na consilier 

Mariana Miron.” 

 

 

Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-nii consilieri Alexandru Nistoroiu, Mihai Nedelcu și 

d-na consilier Alina Ramona Drumea.” 

 

 

Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 
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Dl. consilier Radu Nițu „d-na consilier Cătălina Lupu și dl. consilier Costel 

Bârsan.” 

 

 

Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „dl. consilier Emanuel Gongu.” 

 

Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-nii consilieri Costel Bârsan, Alexandru Nistoroiu și 

d-na consilier Alina Ramona Drumea.” 

 

 

Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Colegiul Național „Unirea” Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-nii consilier Alexandru Nistoroiu, Dan Buzoi și d-na 

consilier Mariana Miron.” 

 

 

Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-na consilier Ana-Maria Dimitriu și dl. consilier 

Ionuț Filimon.” 
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Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-nele consilier Cătălina Lupu și Laura Ciocoeaș.” 

 

 

Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-na consilier Valerica Bojoaică.” 

 

 

Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani. 
 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

  

Dl. consilier Radu Nițu „dl. consilier Claudiu Alin Dobre.” 

 

 

Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-nii consilier Mihai Nedelcu și Neculai Tănase.” 

 

 

Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 
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Dl. consilier Radu Nițu „d-nii consilieri Radu Nițu, Mihai Nedelcu și d-na 

consilier Ana-Maria Dimitriu.” 

 

 

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-nele consilier Cătălina Lupu și Maria Panaite Irina 

Anca.” 

 

 

Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Liceul Tehnologic „G. G. Longinescu” Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „dl. consilier Mihai Petruț.” 

 

 

Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „dl. consilier Dan Buzoi.” 

 

 

Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-nii consilieri Mihai Petruț și Neculai Tănase.” 

 

 



 25 

Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Palatul Copiilor Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-na consilier Alina Ramona Drumea și Ionuț 

Filimon.” 

 

 

Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” 

Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „dl. consilier Radu Nițu.” 

 

 

Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-na consilier Cătălina Lupu.” 

 

Dl. Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga solicită propuneri pentru 

comisia de număre a voturilor. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „noi nu avem nimic cu consilierii PNL și ca drept 

dovadă sunt prezenți în consiliile de administrație. Propun pe d-nii consilieri Costel 

Bârsan, Mihai Nedelcu și Daniel Ungureanu. 

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate. 

 

Dl. consilier Mihai Petruț „văd aici la proiectul nr. 36 reprezentantul 

Consiliului Local Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Clubul 

Sportiv Școlar de Gimnastică Focșani. Nu mai este Clubul Sportiv Școlar de 

Gimnastică.” 

 

Dl. Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga precizează că proiectul de la 

punctul 36 privește abrogarea Hotărârii nr. 357/2016 privind numirea reprezentantului 
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Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea 

calității la Clubul Sportiv Școlar de Gimnastică Focșani 

 

 

Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru adoptarea 

unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcțiile de 

membrii ai consiliului de administrație la S.C. Transport Public S.A. Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „propun din aparatul propriu al Primăriei, președinte   

d-na Micșunica Baciu, membrii d-nele Manuela Turcu și Geta Calotă.Dânsele au mai 

făcut parte din comisia aceasta de selecție, este vorba de selecția celor care vor fi în 

consiliile de administrație.” 

 

 

Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

deplasării, în perioada 06.10-09.10.2017, a unei delegații reprezentative a 

Municipiului Focșani în orașul Cernăuți, Ucraina, pentru a participa la 

manifestările dedicate Zilelor Orașului Cernăuți. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Nedelcu Mihai „l-aș propune pe dl. consilier Radu Nițu din partea 

PSD.” 

Dl. consilier Radu Nițu „chiar dacă nu este în sală, știu că ieri la comisii s-a 

discutat această speță, acest proiect, l-aș propune pe dl. consilier Dan Buzoi, el și-a 

manifestat dorința ieri la comisie.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „care de frică să 

nu fie exclus săracul a plecat și a făcut front comun, cu toate că nu a manifestat aceeași 

”înțelepciune”, din păcate.” 

 

 

Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

deplasării, în perioada 18.11-26.11.2017, a Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” 

în orașele Alytus și Vilnius, din Lituania și Riga din Letonia, pentru a susține o 

serie de spectacole, cu ocazia Zilei Naționale a României.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 330 
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Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind abrogarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 357/2016 privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Clubul Sportiv Școlar de Gimnastică Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 331 

 

 

Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi: 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, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „aș cere o lămurile la art. 1, pct. e,nNu înțeleg la ce 

se referă, se radiază poziția nr. 755 cu denumire echipamente tehnologice cu o valoare 

de inventar și altele, ca urmare a înregistrărilor în mod eronat. Ce reprezintă asemenea 

echipamente?” 

 

D-na Magda Dumitrescu „au fost înregistrate dublu și au fost dublate pentru că 

aveau denumirile ușor diferite. S-a constatat că sunt de fapt aceleași bunuri și suntem 

nevoiți să le radiem. Sunt din punctele termice.” 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 

13 voturi  „pentru”. 

 

 

Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind însușirea 

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. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”. 
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Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri 

inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”. 

 

 

Se prezintă punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2007 privind 

aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din 

Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 12 

voturi  „pentru” și 1 vot „abținere”. 

 

 

Se prezintă punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

dării în administrare către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, a 

sectoarelor de drumuri naționale DN 2 km 180+220 – km 188+390, DN 2D km 

0+000 – km 2+552, DN 23 km 0+000 – km 5+025 și DN 23A km 0+000 – km 

1+500, împreună cu terenurile aferente, până la emiterea ordinului de începere a 

lucrărilor în cadrul Proiectului „Remodelarea arterei formată din Calea 

Munteniei și Calea Moldovei, astfel încât să corespundă nevoilor urbane”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 12 

voturi  „pentru” și 1 vot „abținere”. 

 

 

Se prezintă punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

schimbarea destinației construcției „Tribună teren  sport” situată în Focșani, str. 

1 Decembrie 1918 nr. 10, ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, 

aflată în administrarea Liceului cu Program Sportiv Focșani, întrucât nu mai este 

necesară activității de învățământ. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”. 

 

 

Se prezintă punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotarâre privind 

schimbarea destinației construcției C2 situată în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 48, 

ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, aflată în administrarea 

Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focșani, întrucât nu mai este necesară 

activității de învățământ. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”. 

 

 

Se prezintă punctul 44 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 11,00 mp situat în 

Focșani, Str. Bucegi nr. 4, județul Vrancea, T. 191, P. 10472% ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către domnii Sima Adrian și Florica. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”. 

 

 

Se prezintă punctul 45 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

încredințării în folosință gratuită pe perioada existenței construcției, către 

Asociația „Ștefan cel Mare și Sfânt – suflete pentru suflete” a terenului situat în 

Focșani, Aleea Parc, Tarlaua 204, parcela 1168 Cc, ce aparține domeniului privat 

al municipiului Focșani, în vederea amenajării unui imobil cu destinația de 

„Centru educațional pentru copii, din Cartierul Sud – Focșani”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”. 

 

 

Se prezintă punctul 46 al ordinii de zi: 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 
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prevederilor Legii nr.152/1998 republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului 

Local nr. 124/2017   privind aprobarea listei de priorități. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga „îmi permit să fac o mică 

observație. Uitați cum proiecte necesare cetățenilor din municipiul Focșani, sunt tineri 

care așteaptă de ani de zile un loc la blocurile ANL, care și-au făcut speranțe. Fiecare 

dintre noi știm ce înseamnă să primești un apartament, o căsuță a ta în care să îți 

desfășori activitatea, în care să te muți cu familia și copii, o locuință mult așteptată pe 

care dintr-o iresponsabilitate, imatură spun eu, acești tineri nu vor putea beneficia de o 

locuință pe care puteau să o primească astăzi din partea Consiliului Local și a Primăriei 

Municipiului Focșani.” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”. 

 

  

Se prezintă punctul 47 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

unui schimb de locuinţe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud, 

solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea  

nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”. 

 

 

Se prezintă punctul 48 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 6,90 mii lei  din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2017 pentru desfășurarea proiectului ”INTERFERENȚE” derulat de Colegiul 

Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani în parteneriat cu Lycee „Andre Alquier” din 

Franța. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 332 

 

 

Se prezintă punctul 49 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 93/2017 privind 

aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la 

cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate 

din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017,  modificată prin HCl nr. 

295/2017 și HCL nr. 304/2017. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi  se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 333 

 

 

Se prezintă punctul 50 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 245/2009 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate 

precum și unele măsuri privind obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere 

parc Nicolae Bălcescu Focșani”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 334 

 

 

Se prezintă punctul 51 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 244/2009 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate 

precum și unele măsuri privind obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere 

parc Teatru Focșani”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 335 

 

 

Se prezintă punctul 52 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții: 

„Reabilitarea instalației de hidranți exteriori și a instalației de drencere corp 

clădire Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 336 
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Se prezintă punctul 53 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, 

și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul „Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip internat și 

clădirea cantină a Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” Focșani, inclusiv lucrări 

conexe”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 337 

 

 

Se prezintă punctul 54 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, 

și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul „Creșterea performanței energetice la corpul de clădire al Colegiului 

Economic „Mihail Kogălniceanu” și execuția lucrărilor conexe”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 338 

 

 

Se prezintă punctul 55 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, 

și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul „Creștere eficientă energetică pentru imobilul corp școală, inclusiv 

lucrări conexe, pentru Școala Gimnazială „Ion Basgan” din Focșani”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 339 

 

 

Se prezintă punctul 56 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, 

și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul „Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe 

Liceul de Artă „Gh. Tattarescu” din Focșani, strada Alecu Sihleanu nr. 6, județul 

Vrancea”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 340 

 

 

Se prezintă punctul 57 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, 

și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul „Creșterea performanței energetice a Școlii Gimnaziale „Anghel 

Saligny” din municipiul Focșani, județul Vrancea”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 341 

 

 

Se prezintă punctul 58 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, 

și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul „Creșterea performanței energetice a imobilului cantina școală în 

administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări conexe 

realizării îmbunătățirii performanței energetice”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 342 

 

 

Se prezintă punctul 59 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, 

și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul „Creșterea performanței energetice la corpul de clădire și execuția 

lucrărilor conexe pentru Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” din Focșani”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 343 
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Se prezintă punctul 60 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea 

performanței energetice pentru clădirea tip internat și clădirea cantină a 

Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” Focșani, inclusiv lucrări conexe”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „La Art.3. valoarea totală a proiectului este in 

cuantum de 9.969.959,00 lei inclusiv T.V.A. La Art.4. contribuția proprie în proiect a 

478.462,00 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 

cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 189.829,98 

lei.” 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 13 voturi  „pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 13 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 344 

 

 

Se prezintă punctul 61 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea 

performanței energetice la corpul de clădire al Colegiului Economic „Mihail 

Kogălniceanu” și execuția lucrărilor conexe”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „La Art.3. valoarea totala a proiectului este in 

cuantum de 1.903.335,01 lei inclusiv T.V.A. La Art.4. contribuția proprie în proiect a 

140.007,26 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 

cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 35.266.55 

lei.” 

 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 13 voturi  „pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 13 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 345 

 

 

Se prezintă punctul 62 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creștere eficientă 

energetică pentru imobilul corp școală, inclusiv lucrări conexe, pentru Școala 

Gimnazială „Ion Basgan” din Focșani”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 
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Dl. consilier Ionuț Mersoiu „La Art.3. valoarea totala a proiectului este in 

cuantum de 6.333.298,00 lei inclusiv T.V.A. La Art.4. contribuția proprie în proiect a 

115.471,00 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 

cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 124.356,54 

lei.” 

 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 13 voturi  „pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 13 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 346 

 

 

Se prezintă punctul 63 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea 

eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe Liceul de Artă „Gh. 

Tattarescu” din Focșani, strada Alecu Sihleanu nr. 6, județul Vrancea”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „La Art.3. valoarea totala a proiectului este in 

cuantum de 4.347.023,00 lei inclusiv T.V.A. La Art.4. contribuția proprie în proiect a 

448.423,00 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 

cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 77.972,04 

lei.” 

 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 13 voturi  „pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 13 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 347 

 

 

Se prezintă punctul 64 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea 

performanței energetice a Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny” din municipiul 

Focșani, județul Vrancea”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „La Art.3. valoarea totala a proiectului este in 

cuantum de 2.624.027,73 lei inclusiv T.V.A. La Art.4. contribuția proprie în proiect a 

0 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și 

contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 52.480,55 lei.” 

 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 13 voturi  „pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 13 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 348 
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Se prezintă punctul 65 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea 

performanței energetice a imobilului cantina școală în administrarea Colegiului 

Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări conexe realizării îmbunătățirii 

performanței energetice”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 349 

 

 

Se prezintă punctul 66 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea 

performanței energetice la corpul de clădire și execuția lucrărilor conexe pentru 

Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” din Focșani”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Ionuț Mersoiu „La Art.3. valoarea totala a proiectului este in 

cuantum de 5.295.083,00 lei inclusiv T.V.A. La Art.4. contribuția proprie în proiect a 

428.167,00 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 

cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 97.338,36 

lei.” 

 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 13 voturi  „pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 13 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 350 

 

 

Se prezintă punctul 67 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

repartizării unor sume din fondul de rezerva bugetară la dispoziția Consiliului 

Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2017. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

  Dl. consilier Ionuț Mersoiu „Se aloca suma de 73,19 mii lei pentru intocmire 

Completarea studiilor de fundamentare si preluarea masurilor in cadrul lucrarii 

reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Focsani judetul Vrancea și 

se aloca suma de 36,00 mii lei pentru DALI Refacere infrastructura str.Tanasescu 

si  str. Tineretii in loc de Refacere infrastructura str.Tanasescu, str. Razboieni si 

str.Tineretii .” 
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Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 13 voturi  „pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 13 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 351 

 

 

Se prezintă punctul 68 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

acordării unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Gheorghe Sud” Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „vreau să fac o 

mică remarcă, deși aici este scris că inițiator sunt eu, în fapt trebuie să-i dăm Cezarului 

ce este al Cezarului, acest proiect a fost propus la solicitarea d-lui consilier Costel 

Bârsan. Este unul din proiectele pe care dumnealui le-a propus și care astăzi a fost 

introdus pe ordinea de zi și aș fi vrut să știe toată lumea că este o inițiativă a 

dumnealui, o inițiativă lăudabilă, este vorba despre un lăcaș de cult, mai exact 

finalizarea Capelei mortuare și a Casei praznicale din Parohia Sf Gheorghe Sud, de 

fapt de la Cimitirul Sudic. Vă muțumim d-le consilier pentru propunerea făcută și 

așteptăm și alte propuneri constructive.” 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 352 

 

 

Se prezintă punctul 69 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Programului de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Focșani – 

actualizat – septembrie 2017. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 353 

 

 

Se prezintă punctul 70 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea 

procedurii de întocmire a dosarelor și a metodologiei de aprobare a asigurării din 

bugetul local al Municipiului Focșani a sumelor reprezentând cota de contribuție 

proprie ce le revine proprietarilor care se încadrează în prevederile art.14 alin. 

(8) din OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de 

locuințe, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 354 

 

 

Se prezintă punctul 71 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind instituirea 

taxei de reabilitare termică și stabilirea procedurii de recuperare a taxei de 

reabilitare termică a sumelor avansate de Municipiul Focșani în vederea 

asigurării contribuției proprii a proprietarilor, beneficiari finali ai lucrărilor de 

reabilitare termică, a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani, finanțate 

prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte nr. 

POR/2016/3/3.1/A/1 - Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Operațiunea A - Clădiri 

rezidențiale. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 355 

 

 Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le președinte 

haideți să facem cunoscut pentru că am văzut că în mass-media nu a fost preluat acest 

subiect și este un subiect care consider eu că este de maximă importanță pentru toți 

cetățenii municipiului Focșani, în speță faptul că, noi Primăria ne-am propus să 

atragem fonduri europene pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor. Ce 

înseamnă acest lucru? Că fiecare asociație de proprietari poate să opteze pentru a intra 

în acest proiect, proiect care este coordonat de către Primărie și în care au posibilitatea 

ca dumnealor să-și reabiliteze blocurile din punct de vedere termic și nu numai. Și 

când spun nu numai, mă refer la faptul că pe lângă lucrările de anvelopare de 

schimbarea tâmplăriei, de izolarea acoperișului sau mansardei sau a terasei se poate 

face și izolarea subsolului, se pot face lucrări și de schimbarea conductelor de la 

subsolul blocului, chiar și lucrări de îmbunătățire sau de eficientizare a iluminatului pe 

casa scării. Dar cel mai important lucru este că prin acest proiect noi avem posibilitatea 

să finanțăm contribuția cu care ar trebui să vină fiecare proprietar de apartament. Deci 

fiecare proprietar de apartament care înregistrează un venit sub 2.391 lei poate să 

beneficieze de o reducere, de un ajutor social se numește el în termeni juridici de până 

la 11,5% din valoarea totală a cheltuielilor. Practic contribuția în mod normal pentru 

cei care au venituri peste cei 2.391 lei este de 25% din valoarea cheltuielilor, dacă au 

sub 2.391 lei contribuția dumnealor este de 3,5%, asta aprobăm noi astăzi. Mai mult 

decât atât aceste contribuții sunt autofinanțate, sunt finanțate de către bugetul local al 

Primăriei municipiului Focșani, cetățenii proprietari având posibilitatea să plătească în 

rate eșalonat pe 10 ani de la momentul semnării contractului de finanțare. Deci practic 

dacă să spunem concret, reabilitarea unui apartament, din costul total îi revin 10.000 

lei, apartamentul respectiv suportă 2.500 lei dacă veniturile membrilor de familie sunt 

mai mari pe membru de 2.391 lei, dacă sunt mai mici de 2.391 lei contribuția 

cetățenilor este de 350 lei. Și 2.500 și 350 lei se eșalonează pe 10 ani de zile. Practic 

iată un ajutor extraordinar, spun eu, din partea municipalității. Până în acest moment 
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avem 20 de asociații de proprietari care au dorit să intre în aceste proiecte, de aceea 

aprobăm acest proiect astăzi. Și în continuare fac un apel la toate asociațiile de 

proprietari care doresc să acceseze, să intre în acest proiect să vină să depună cerere la 

Primăria Municipiului Focșani că deocamdată axa de finanțare nu este încă încheiată, 

urmând a fi anunțat termenul până când se vor mai putea depune aceste cereri.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „fiindcă dl. Primar a deschis discuția, aș avea și eu 

o neclaritate mai bine spus diverși cetățeni m-au interpelat și chiar este o întrebare 

bună și nu am știut ce să le răspund. D-le Primar diverși cetățeni mi-au adresat o 

întrebare și nu am știut ce să le răspuns. În situația în care apartamente din aceste 

blocuri sunt înalt finisate, în sensul că tâmplăriile de termopan sunt de înaltă calitate, 

în interior acestea sunt bine fixate și ancorate în pereți, în momentul când vin 

asemenea lucrări veche tâmplărie dispare?” 

 

 Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „nu d-le consilier. 

Sunt anumite lucrări pe care proprietarii de apartamente le-au executat și care intră 

într-o evaluare, că înainte de a se începe acest proiect se face un audit energetic. Dacă 

tâmplăria corespunde nu este nici un fel de problemă și atunci calculul pe apartament 

se diminuează, adică costul pe apartament se diminuează” 

 

 

Se prezintă punctul 72 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

participării Municipiului Focșani, ca membru fondator, la constituirea Asociației 

Grupul de Acțiune Locală Unirea Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 

voturi  „pentru” și 1 vot „abținere”, devenind hotărârea nr. 356 

 

 

Se prezintă punctul 73 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

participării municipiului Focșani ca partener în proiectul „Soluții Integrate și 

Replicabile pentru Co-Creare în Orașe Sustenabile” (Integrated and Replicable 

Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities) – IRIS, proiect finanțat de către 

Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Inovație și Rețele (the 

Innovation and Networks Executive Agency – INEA). 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 357 
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Se prezintă punctul 74 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 

serviciul de transport public local prin curse regulate, „ASOCIAȚIA 

METROPOLITAN TRANS”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 358 

 

 

Se prezintă punctul 75 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

colaborării Municipiului Focșani cu Direcția Generală Anticorupție, în vederea 

organizării și derulării unor activități comune de educație anticorupție, precum și 

de informare a cetățenilor cu privire la prevenirea și combaterea corupției. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 359 

 

 

Se prezintă punctul 76 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

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. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 360 

 

 

Se prezintă punctul 77 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 288/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 361 
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Se prezintă punctul 78 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 102/2001, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 362 

 

 

Se prezintă punctul 79 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 255/2016 

privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Focșani și 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 363 

 

 

Se prezintă punctul 80 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

organizării unui concurs public pentru realizarea unui LOGO reprezentativ al 

Municipiului Focșani destinat a fi folosit în toate formele de comunicare vizuală. 

 

Dl. preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga „așa cum știm ieri la comisie 

d-na consilier Ciocoeaș din partea PNL a venit cu o propunere, dar dacă nu este eu nu 

pot să fac un amendament în numele dumneaei.” 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 364 

 

 

Se prezintă punctul 81 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind acordarea 

avizului privind modificarea denumirii Stadionului Tineretului din Focșani, str. 

Cuza Vodă nr. 61 în denumirea Stadion „VIOREL ION”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 365 

 

 

Se prezintă punctul 82 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

organizării alegerilor și a Regulamentului de organizare și desfășurare ale 

acestora în vederea constituirii Consiliului Local al Tinerilor din municipiul 

Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 366 

 

 

Se prezintă punctul 83 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 

unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o 

perioadă de trei luni, începând cu luna octombrie 2017. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Radu Nițu „îl propun pe dl. consilier Mihai Nedelcu.” 

 

Se supune la vot propunerea d-lui consilier și se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 

1 vot „abținere”. 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 367 

 

 

 Se prezintă punctul 1 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind modificarea anexei la H.C.L.nr.18/2007 privind avizarea proiectului faza 

de studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții:”Sală de sport 

multifuncțională la Grupul Școlar Auto” din municipiul Focșani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 368 

 

 

Se prezintă punctul 2 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală în 

Municipiul Focșani. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „sunt tare curios dacă poate să-mi răspundă cineva, 

nu am văzut niciodată cum se spală carosabilul și trotuarul la noi în Focșani?” 

 

 Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier 

este o întrebare foarte bună și vă mulțumesc pentru că ați adresat această întrebare, 

dați-mi voie să vă răspund eu, dar nu înainte de a face o urare, astăzi dl. director 

Profiroiu împlinește o frumoasă vârstă și dați-mi voie să-i urez La Mulți Ani. Vroiam 

să vă spun că de fapt toate aceste operațiuni pentru care astăzi aprobați tarifele sunt 

operațiuni pe care dorim să le efectueze CUP Salubritate și pe care de fapt le are prin 

caietul de sarcini trecute și aveau obligația să stabilească aceste tarife. Practic asta 

dorim să se facă și de aceea am transferat tot ceea ce înseamnă parcul de salubrizare 

stradală de la  Direcția de Dezvoltare la SC CUP Salubritate SA Focșani, tocmai 

pentru că ne dorim o îmbunătățire maximă a operațiunilor privind curățenia stradală și 

nu numai. Deci tarifele acestea vor fi aplicate doar în contextul în care se vor desfășura 

aceste operațiuni, să nu înțelegem greșit că am stabilit acum niște tarife și în fiecare 

lună pe factura de la CUP Salubritate vom regăsi și aceste operațiuni dacă ele nu sunt 

făcute. Deja am stabilit foarte clar că Direcția de Dezvoltare are un rol în toată această 

ecuație, dumnealor trebuie să urmărească prin serviciul de control edilitar, în fiecare zi 

derularea tuturor operațiunilor de măturat, curățat, aspirat funze și altele pe toate 

sectoarele de drum pe care dumnealor acționează conform unui grafic aprobat de către 

mine. Deci practic toate aceste operațiuni vor fi decontate. Deja CUP Salubritate SA a  

primit după cum bine știți că a fost aprobat tot prin Consiliul Local o anumită sumă de 

bani destul de consistentă prin care deja dumnealor au demarat procedura de a 

achiziționa utilaje performante pentru a face aspirarea frunzelor, a gunoaielor pe străzi 

și în perspectivă și de a le spăla efectiv. Știți că se făceau niște operațiuni de spălare, 

dar operațiuni de spălare mai mult de a uda, nu de a spăla. Dar acum ne dorim în cel 

mai scurt timp, poate începând cu primăvara anului viitor ca să nu dăm un termen prea 

scurt de așteptare, pentru că știți foarte bine, chiar dacă este societate comercială și 

dumnealor efectuează achiziții tot in baza Legii nr. 98 care este o lege destul de 

draconică și termenele sunt destul de mari și este destul de complicat să le procurăm de 

pe o zi pe alta, aceste utilaje sunt foarte scumpe. În cel mai scurt timp vom vedea pe 

străzile municipiului Focșani utlaje noi, performante cu care să se facă curățenie.” 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 369 

 

 

Se prezintă punctul 3 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea rectificării Bugetului General al municipiului Focșani pe anul 

2017. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 
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Dl. consilier Ionuț Mersoiu „am un amendament: se majoreza cu suma de 

586,00 mii lei creditele de angajament pentru obiectivul de investitii: Refacere 

infrastructură str. Cotesti tronson cuprins între Bdul Unirii si intersectia strazilor 

Valcele si Ghe. Asachi; 

 

Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 13 voturi  „pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 13 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 370 

 

 

Se prezintă punctul 4 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind împuternicirea Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani pentru a 

primi materialele lemnoase confiscate și cele abandonate. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 371 

 

 

Se prezintă punctul 5 din completarea ordinii de zi: proiectul de Hotărâre 

privind aprobarea alocării sumei de 0,90 mii lei din bugetul local al Municipiului 

Focșani pe anul 2017 pentru participarea elevei Novac Iulia Daniela la Festivalul 

Internațional ”SLAVSYA, OTECHESTVO”-Moscova ce va avea loc în perioada 

2-6 noiembrie 2017. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 372 

 

 

Se prezintă punctul 6 din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în 

Adunarea Generală a Acționarilor la SC Administrația Piețelor Focșani SA de a 

proceda la numirea provizorie a membrilor consiliului de administrație la SC 

Administrația Piețelor Focșani SA, până la finalizarea procedurii de selecție a 

membrilor consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 64^1 

alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt 

discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 
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Dl. consilier Costel Bârsan „îmi cer scuze, dar eu nu am acest proiect. Când a 

fost transmis?” 

 

 Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „ați fost invitat la 

ședința de buget d-le consilier, este un proiect care a fost propus astăzi, îmi asum 

această chestiune, dar este un proiect pentru că s-a întârziat foarte mult tot datorită 

procedurilor legale, nu datorită altor considerente. Selecția membrilor consiliului de 

administrație la SC Administrația Piețelor Focșani SA. Practic mandatul dumnealor a 

expirat din data de 31 iulie 2017. În acest moment Administrația Piețelor SA Focșani 

nu mai are consiliu de administrație. Conform art. 641, alin. 4 și alin. 5 din OUG nr. 

109/2011 se poate împuternici mandatarul, în persoana d-lui Melinte Vasile, a 

Consiliului Local al municipiului Focșani din Adunarea Generală a acționarilor să 

numească provizoriu acești membri în consiliu de administrație pentru a fi funcțională 

societatea pînă la definitivarea procedurii de selecție. În acest moment vă anunț că sunt 

6 înscriși care vor urma să treacă prin etapele de selecție, interviu și altele. Pentru a 

debloca situația de la SC Administrația Pietelor SA.” 

 

Dl. consilier Costel Bârsan „mulțumesc d-le Primar, dar cred că era corect să 

mi se dea și mie această hârtie măcar la începutul ședinței. Era suficient să-mi 

prezentați proiectul, îl aveam aici și între timp îl citeam. Dar nu ați procedat așa și  ca 

atare eu mă abțin.” 

 

Dl. Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă „este pe mail d-le 

consilier.” 

 

Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „pe mail a fost trimis în jurul 

orei 15,00.” 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 

voturi  „pentru” și 1 vot „abținere”, devenind hotărârea nr. 373  

 

 

Se reia punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 1 Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                          voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Gongu Emanuel   13   -  - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 374 
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Se reia punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 2 Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                          voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Dan Buzoi    13   -  - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 375 

 

 

Se reia punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 13 Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                           voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Daniel Ungureanu   13   -  - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 376 

 

 

Se reia punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 16 Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                          voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na Cătălina Lupu   13   -  - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 377 

 

 

Se reia punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 17 Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
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Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                         voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Costel Bârsan    13   -  - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 378 

 

 

Se reia punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 18 Focșani. 

 

    S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                         voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Emanuel Gongu   13   -  - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 379 

 

 

Se reia punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Grădinița cu program prelungit nr. 23 Focșani. 
 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                            voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na Alina Ramona Drumea   12   1   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 380 

 

 

Se reia punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                         voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Costel Bârsan    13   -   - 

D-na Laura Ciocoeaș  13   -   - 
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Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 381 

 

 

Se reia punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani. 

   

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                  voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Emanuel Gongu  13   -      - 

Dl. Alexandru Nistoroiu  13   -      - 

Dl. Claudiu Alin Dobre  13   -      - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 382 

 

 

Se reia punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială nr. 3 Focșani.  

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                           voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Daniel Ungureanu  13   -       - 

Dl. Neculai Tănase   13   -       - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 383 

 

 

Se reia punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Mihai Petruț    13   -   - 

D-na Cătălina Lupu   13   -   - 

D-na Panaite Maria Irina Anca  13   -   - 
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Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 384 

 

 

Se reia punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială nr. 7 Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                        voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Daniel Ungureanu  13   -   - 

D-na Ana-Maria Dimitru  13   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 385 

 

 

Se reia punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                       voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Daniel Ungureanu  13   -   - 

Dl. Ionuț Filimon   13   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 386 

 

 

Se reia punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Radu Nițu   13   -   - 

D-na Mariana Miron  13   -   - 

Dl. Dan Buzoi   13   -   - 
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Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 387 

  

 

Se reia punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Alexandru Nistoroiu   13   -   - 

Dl. Mihai Nedelcu    13   -   - 

D-na Alina Ramona Drumea  13   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 388 

 

 

Se reia punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                     voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na Cătălina Lupu  13   -   - 

Dl. Costel Bârsan   13   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 389 

 

 

Se reia punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                     voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Emanuel Gongu  13   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 390 
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Se reia punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

               voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Costel Bârsan   13   -   - 

Dl. Alexandru Nistoroiu  13   -   - 

D-na Alina Ramona Drumea 13   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 391 

 

 

Se reia punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Colegiul Național „Unirea” Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                          voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Alexandru Nistoroiu  13   -   - 

D-na Mariana Miron  13   -   - 

Dl. Dan Buzoi   13   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 392 

 

 

Se reia punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                           voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na Ana-Maria Dimitriu  13   -     - 

Dl. Ionuț Filimon    13   -     - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 393 
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Se reia punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                    voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na Cătălina Lupu  13   -   - 

D-na Laura Ciocoeaș  13   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 394 

 

 

Se reia punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                            voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na Valerica Bojoaică  13   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 395 

 

 

Se reia punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani. 
 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                     voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Claudiu Alin Dobre  13   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 396 

 

 

Se reia punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani. 
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S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Mihai Nedelcu   13   -   - 

Dl. Neculai Tănase   13   -   -  

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 397 

 

 

Se reia punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Radu Nițu  13   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 398 

 

 

Se reia punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na Cătălina Lupu   13   -   - 

D-na Panaite Maria Irina Anca  13   -   -  

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 399 

 

 

Se reia punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Liceul Tehnologic „G. G. Longinescu” Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
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Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Mihai Petruț  13   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 400 

 

 

Se reia punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Dan Buzoi  13   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 401 

 

 

Se reia punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Mihai Petruț  13   -   - 

Dl. Neculai Tănase  13   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 402 

 

 

Se reia punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani în consiliul de 

administrație la Palatul Copiilor Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
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Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                            voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na Alina Ramona Drumea  13   -   - 

Dl. Ionuț Filimon    13   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 403 

 

 

Se reia punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” 

Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Radu Nițu  13   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 404 

 

 

Se reia punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani în comisia pentru 

evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na Cătălina Lupu  13   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 405 

 

 

Se reia punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru adoptarea unor 

măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcțiile de membrii ai 

consiliului de administrație la S.C. Transport Public S.A. Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
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Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na Micșunica Baciu  13   -   - 

D-na Geta Calotă   13   -   - 

D-na Manuela Turcu   13   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 406 

 

Se reia punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

deplasării, în perioada 06.10-09.10.2017, a unei delegații reprezentative a 

Municipiului Focșani în orașul Cernăuți, Ucraina, pentru a participa la 

manifestările dedicate Zilelor Orașului Cernăuți. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 13 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                             

voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. Radu Nițu  13   -   - 

Dl. Dan Buzoi  13   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 407 

 

 

 Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga: solicită înscrieri la cuvânt. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga:  constată că au fost epuizate 

punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru 

participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

  

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       S E C R E T A R U L 

          Marius Eusebiu Iorga                          MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                   Eduard-Marian Corhană 

  

                                                                      

                                ÎNTOCMIT, 
 Daniela Bobeică 

 
BD/1 ex.   


