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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 23 februarie 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 23.02.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 347 / 17.02.2017, 

constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri atât 

cât alcatuiesc Consiliul local municipal.  

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhană face precizarea ca lipsește motivat dl. 

consilier și viceprimar Ionuț Mersoiu find în concediu de odihnă. 

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 26.01.2017. 

 

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 Micşunica Baciu – director executiv - Direcţia resurse umane ; 

 d-na Simona Poieană – șef serviciu buget-contabilitate; 

 d-na Cristina Costin – șef serviciu investiții 

 d-na Cristina Dăscălescu – șef serviciu administraţie publică locală, agricultură, 

cadastru; 

 d-na Carmen Ghiuţă – șef serviciu juridic contencios; 

 d-nul Dan Cazaciuc – șef serviciu comunicare; 

 d-nul Marian Mihu – inspector serviciul comunicare; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector serviciul comunicare; 

 d-nul Adrian Imireanu – birou Proiecte; 

 d-na Luminița Mogda – șef serviciu urbanism; 

 d-nul Meluş Nazăru  – șef serviciu impozite şi taxe locale; 

 d-na Emanuela Botezatu – inspector compartiment transport; 

 d-nul Marius Manoliu – consilier Cabinet Primar; 

 d-na Carmen Pascaru – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului 

local; 

 d-nul Viorel Profiroiu – Director SC CUP Salubritate SA; 

 d-nul Ion Diaconu – Director SC Transport Public SA; 

 d-nul Sorin Francu – Director Teatru municipal Mr. Gh. Pastia Focsani; 

 d-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane Vârstnice Focsani; 

 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;  
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 d-nul Tatian Agache – Director interimar Poliția Locală Focșani; 

 d-na Maria Murgoci – Director Țara Vrancei; 

 d-nul Viorel Ciobotaru – Director CSM 2007 Focsani; 

 d-na Oana Isac – Director Creşe; 

 d-nul Lucian Feroiu – Director Cantina de Ajutor Social Focşani; 

 d-nul Dorian Alecsandrescu – SC Parking Focșani;  

 d-nul Sile Velniță – Directia 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 l-aș ruga pe dl. Primar să aibă amabilitatea de a înmâna cele două plachete pe care noi nu le-am 

avut la ședința trecută pentru cei doi cetățeni de onoare ai municipiului Focșani și anume dl. 

Teodorescu Constantin Detri și îl rog pe dl. Stancu Sotir să ridice această plachetă.” 

Dl. Sotir Stancu ”vreau să vă mulțumesc și totodată vreau să vă las și un dosar cum   v-a 

arăta pagina de prezentare a bibliografiei și o trecere în revistă sau recenzie a celor două volume care 

m-au determinat să fac următorul lucru: am căutat o soluție prin diferite firme de specialitate de 

artiști plastici pentru ca cineva să-mi facă o efigie la mormântul unchiului meu din cimitirul din Paris. 

Urmărind și căutând un preț mai acceptabil, mi-am pus și următoarea întrebare, cât m-ar costa de 

exemplu un bust, cum este spre exemplu a lui Petre Liciu și mi s-a spus cât a costat, prețul care mi s-a 

părut cel mai rezonabil, cel mai acceptabil ar fi la 7.600 euro. Acest preț pentru un cetățean care 

trăiește din pensie este fabulos. Am mai atașat în acestă propunere și o hartă a municipiului Focșani 

în care vin cu o idee și anume: apropierea și unificarea Grădinii Publice cu Parcul Shumann. Aparent 

ar fi un disconfort, pentru că se blochează o stradă, am fotografiat de mai multe ori zona, sigur nu se 

va întâmpla nici un disconfort, vor fi două câștiguri pentru municipiul Focșani. Primul se va crea o 

zonă de promenadă deosebit de frumoasă, plăcută care se va înnobila din toate punctele de vedere  și 

a doua scăpați de acel canon în care sâmbăta și duminica sau ori de câte ori este oprită circulația pe 

bulevard în dreptul Grădinii Publice pentru că acum publicul are unde să se ducă. Și m-am mai gândit 

la o propunere să se facă două alei, una să se numească aleea academicienilor și a doua aleea 

geologilor sau geo-fizicienilor și să se creeze niște grupuri sanctuare.” 

 

Dl. preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga ”a doua plachetă cetățean de onoare 

postmortem doctor Cocioabă Gheorghe și îl invit pe fiul distinsul doctor să poftească între noi pentru 

a ridica placheta.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă ”este interesantă ideea dumneavoastră d-le Stancu 

referitoare la amenajare, ne vom gândi, dar eu aș propune pentru bust, putem găsi o formulă mai 

elegantă , să provocăm un concurs de idei și sculptură prin care elevii care sunt acum la Liceul 

Gheorghe Tăttărăscu să poată să facă o activitate de genul acesta prin care să creeze o asemenea 

operă. Noi vă mulțumim.” 

 

Dl. preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga ” „înainte de a supune la vot ordinea de zi, 

dacă sunt solicitări de modificare a acesteia! 

 

Dl. consilier Costel Bîrsan „d-le președinte de ședință am observat că în proiectele de 

investiții supuse dezbaterii și aprobării Consiliului Local se alocă sume de bani foarte mari pentru 

servicii de consultanță și proiectare, sume care în opinia mea nu reflectă realitatea, munca și efortul 

depus pentru realizarea acestora, fiind mult supraevaluate. Ca urmare a acestui fapt propun 

introducerea pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care să sune cam așa: cheltuirea sumelor alocate 

unităților subordonate Consiliului Local care nu au compartimente de achiziții pentru întocmirea 

proiectelor de investiții, reparațiilor capitale, etc. să se facă doar cu avizul compartimentului de 

achiziții din cadrul Primăriei municipiului Focșani.” 
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Dl. preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga „vă mulțumim pentru idee.”  

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „am studiat ordinea de zi, nu avem alocări de sume 

pentru investiții dintr-un motiv foarte simplu, nu avem buget. Proiectele la care dl. consilier Bîrsan 

face referire sunt proiecte care propun anumiți indicatori tehnico-economici, este o documentație care 

este înaintea alocării de sume. Fără aceste proiecte noi nici măcar nu putem să ne gândim în cadrul 

bugetului Consiliului Local pe anul 2017 pentru ce să alocăm fonduri sau nu. Așa cum știți d-le 

consilier Bîrsan și de la ședința de aseară, vi s-a explicat că acele sume și în special cele legate de 

proiectare sunt sume estimative încadrate în procentele legale. În ceea ce privește inițiativa 

dumneavoastră o salut, numai că proiectul de hotărâre trebuie să îndeplinească anumite reguli. Puteați 

să faceți o solicitare la aparatul Consiliului Local sau chiar ieri în comisie, am fi avut o formă corectă 

și poate astăzi chiar discutam acest proiect de hotărâre. Acest proiect de hotărâre nu seamănă formal 

cel putin cu un proiect de hotărâre, plus că el trebuie trecut evident și prin comisiile de specialitate ca 

acest proiect de hotărâre să ajungă pe masa Consiliului Local și să ne exprimăm opinia prin vot 

asupra lui.” 

 

Dl. preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga „d-le consilier Bîrsan vreau să vă informez 

că majoritatea unităților subordonate Primăriei municipiului Focșani au compartiment de achiziții și 

mai mult decât atât la alocarea sumelor noi, consilierii, dăm acest aviz prin votul nostru.” 

 

Dl. consilier Costel Bîrsan „d-le președinte de ședință eu m-am referit în special la acele 

proiecte, de exemplu de la școli. Am constatat surprins că unele dintre aceste proiecte au deja 

autorizație de construcție, asta înseamnă că deja proiectul este avizat și plătit.” 

 

Dl. preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga „am intrat deja într-o altă sferă a discuției, 

pentru asta v-aș invita mâine și avem o discuție pe plan lărgit cu direcțiile în materie să vă răspundă 

din aparatul Primăriei.” 

 

Dl. consilier Costel Bîrsan „cum doriți dumneavoastră, eu am făcut această propunere și vă 

rog să o supuneți la vot conform procedurii.” 

 

Dl. consiler Radu Nițu „d-le președinte de ședință haideți să pornim cu dreptul. D-le 

consilier Bîrsan nu știu dacă ați citit foarte bine Legea 215 reglementează activitatea Consiliului 

Local. Proiectele de hotărâre se fac înainte de a veni în plen și nu se discută aici. Așa fiecare poate 

veni cu câte un proiect de hotărâre. Haideți să nu ne ducem în derizoriu cu niște discutii care cred că 

nu au rost și să supunem la vot ceva ce nu este. Haideți să citim foarte bine Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local și să nu încercăm acum altceva. Eu nu-mi aduc aminte 

ca în 8 ani de zile să fi venit cineva în plenul Consiliului Local imediat să supunem la vot un proiect, 

acesta se face cu un pic de studiu in spate.” 

 

 Dl. preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga „l-aș ruga pe dl. secretar să clarifice 

această situație.” 

 

Dl. Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană „cel mai simplu este să vă 

citez din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local d-le consilier Bîrsan, așadar 

proiectele de hotărâre vor fi însoțite de o expunere de motie și vor fi redactate de cei care le propun în 

conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest sens secretarul municipiului și personalul din 

aparatul de specialitate vor acorda sprijin și asistență tehnică de specialitate.” 

 

Dl. preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga „prin urmare cu părere de rău nu putem 

propune nici măcar introducerea acestui proiect de hotărâre. Vă așteptăm la ședința următoare d-le 

consilier Bîrsan.” 
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Dl. consilier Neculai Tănase „stimați colegi, eu consider salutară propunerea d-lui consilier 

Bîrsan, în primul rând datorită faptului că nu toți consilierii sunt specialiști în a judeca dacă aceste 

investiții indeplinesc toate condițiile legale. Acum faptul că acest proiect pe care îl propune dl. 

consilier Bîrsan nu este poate întru totul gata pentru a trece în ședința de astăzi, asta cred că este mai 

puțin important, dar principial vorbind eu cred că este bună această inițiativă.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan„sunt surprins să spuneți că sunt consilieri care nu au 

siguranța că aceste proiecte de hotărâre sunt legale sau nu sunt legale. Orice proiect de hotarâre care 

îl avem la masă și îl discutăm și este pe ordinea de zi are viza de specialitate și viza de legalitate a 

secretarului municipiului. Cum puteți spune așa ceva? Noi nu știm ce votăm? Nu discutăm în 

comisii? Mi se pare o afirmație deplasată, îmi pare foarte rău.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu vroiam doar să dau un drept la replică. Este normal ca unii 

dintre consilieri să nu se priceapă. Eu am vrut să discut principial, nu punctual ceea ce a propus dl. 

consilier Bîrsan, eu am vrut principial să discut, că pentru ședința nu este ok, nu este în regulă acest 

proiect, asta este altceva.” 

 

Dl. consilier Costel Bîrsan „d-le consilier Matișan, încă o dată vă spun, sunt proiecte care 

deja sunt plătite și noi le votăm. Sunt proiecte care au autorizație de contrucție. Și dacă are autorizația 

de construcție înseamnă că proiectul este executat și plătit.” 

 

Dl. preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga „înainte de a supune la vot ordinea de zi 

dacă mai aveți modificări ale acesteia?” 

Vă rog d-nule Primar Cristi Valentin Misăilă.” 

 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „în primul rând ședința de astăzi a pornit cu stângul 

și se fac niște afirmații aici care în primul rând aduc grave atingeri activității pe care noi o 

desfășurăm și rămân siderat la faptul că unii din consilieri știu niște lucruri pe care eu sincer nu le 

știu. Dacă dumneavoastră chiar aveți dovezi vă aștept după ședință să ne indicați acele proiecte care 

au fost deja plătite, pentru că asta este un act foarte grav. Iar dacă dumneavoastră faceți poliție 

politică în cadrul Primăriei municipiului Focșani vă felicit. Avem de propus un proiect de introdus pe 

ordinea de zi astăzi, este vorba despre: proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 182/2014 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Sistem de 

supraveghere video pe amplasamentele: Parcul Schumann, Parcul Nicolae Bălcescu, intersecția Mr. 

Gheorghe Pastia cu B-dul Unirii, Piața Unirii și Grădina Publică, Parc Teatrul Municipal Focșani din 

municipiul Focșani, județul Vrancea, pe de o parte și aș propune să retragem de pe ordinea de zi, mă 

bate gândul să le retrag pe toate pentru afirmația pe care ați făcut-o, dar mergem mai departe. Retrag 

proiectul de hotărâre de la punctul 7 proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu 

pentru depunerea unui proiect în parteneriat cu Consiliului Județean Vrancea și Instituția Prefectului 

Vrancea în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Prioritatea de investiții 3.1 – Operațiunea B – 

„Clădiri publice” și proiectul de hotărâre de la punctul 17 proiect de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de oportunitate privind iluminatul public în municipiul Focșani.” 

 

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

cuprinde 51 puncte: 

 

 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării stimulentului educațional, sub formă de tichete 

sociale pentru grădiniță, a modalității de identificare a beneficiarilor și procedura de acordare a 

tichetelor sociale pentru grădiniță; 
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 10.000 lei din bugetul local al 

Municipiului Focşani pe anul 2017 pentru organizarea sărbătorilor de primăvară - 1 şi 8 Martie 2017; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei din bugetul local al 

Municipiului Focşani pe anul 2017, pentru sărbătorirea zilei de Dragobete, sărbătoare tradiţională 

românească, ȋn data de 24 februarie 2017; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 5-6 martie 2017, a Ansamblului 

Folcloric „Țara Vrancei” ȋn localitatea Văleni, raionul Cahul – Republica Moldova, la invitaţia 

primarului localităţii Văleni, pentru a susţine un spectacol artistic; 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 29 martie – 15 aprilie 2017, a 

primarului Municipiului Focşani, domnul Cristi Valentin Misăilă, ȋn Japonia, Republica Coreea şi 

Republica Populară Chineză, pentru efectuarea unei vizite de lucru, ca membru al delegaţiei oficiale 

a Asociaţiei Municipiilor din România;  

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea înfrăţirii Municipiului Focşani, România cu  oraşul 

Majdanpek, Republica Serbia; 

  

7. proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru depunerea unui proiect în 

parteneriat cu Consiliului Județean Vrancea și Instituția Prefectului Vrancea în cadrul P.O.R. 2014-

2020, Axa Prioritară 3 – Prioritatea de investiții 3.1 – Operațiunea B – „Clădiri publice”; 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru depunerea unui proiect în 

parteneriat cu Parohia „Sf. Ioan Botezătorul” în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa Prioritară 5 – 

Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 

natural și cultural; 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza studiu de 

fezabilitate la obiectivul de investiții: „Acoperiș tip șarpantă pentru Liceul de Muzică și Arte Plastice 

Gh. Tăttărescu” – Corp C5, str. Alecu Sihleanu nr. 6, municipiul Focșani”; 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de 

execuție pentru obiectivul de investiții: „Montare sistem de măsurare a energiei termice la Colegiul 

Tehnic Edmond Nicolau situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 10”; 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiect tehnic de 

execuție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termică fațadă clădire internat Colegiul Tehnic 

Valeriu D. Cotea situată în str. Cuza Vodă nr. 46”; 

 

12.       proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiect tehnic de 

execuție pentru obiectivul de investiții: „Consolidare șarpantă și înlocuire învelitoare țiglă ceramică 

cu tablă tip țiglă la Cantina Colegiului Tehnic Valeriu D. Cotea situată în str. Cuza Vodă nr. 46”; 

 

13.      proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic de 

execuție la obiectivul de investiții: „Construire șarpantă la Cantina Colegiului Tehnic Ion Mincu 

situată în str. 1 Decembrie 1918 nr. 32” ; 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiect tehnic de 

execuție pentru obiectivul de investiții: „Alimentare cu apă și climatizare sere Mândrești”; 

 

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

execuție pentru obiectivul de investiții: „reabilitare acces la blocuri, sistem de supraveghere video și 

taxare parcare Zona Eroilor – Focșani”; 
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16. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza studiu de 

fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Spații publice Cinematograf  Balada din municipiul 

Focșani”; 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind iluminatul public în 

municipiul Focșani; 

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza unică de execuție 

pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare clădire administrativă parter și tribuna oficială la 

Stadionul Milcov, situat în Aleea Stadionului nr. 2”; 

 

19. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 276/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, 

organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de 

Evidență a Persoanelor al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

 

20. proiect de hotărâre privind  aprobarea referatului de evaluare pentru promovarea domnului 

Ionașcu Florinel, inspector de specialitate debutant gradația 5 clasa de salarizare 33  în cadrul 

Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani; 

 

 

21. proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de examen, respectiv a comisiei de 

soluționare a contestațiilor pentru examenul organizat în vederea promovării domnului Ionașcu 

Florinel, inspector de specialitate debutant gradația 5 clasa de salarizare 33, în cadrul Aparatului 

permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani, în gradul imediat superior celui 

deținut; 

 

22. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 180/2015 privind reorganizarea și funcționarea 

Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia” Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de 

personal pentru Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”; 

 

24. proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

494/2016 pentru adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție pentru funcția de 

membru al consiliului de administrație al SC CUP Salubritate SA Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

25. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

78/1994 pentru aprobarea asocierii municipiului Focșani cu alte municipii și orașe din țară, pentru 

constituirea Asociației Orașe-Energie în România; 

 

26. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 257/2016 privind înființarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Focșani; 

 

27. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecție 

pentru funcția de membru al consiliului de administrație al SC Administrația Piețelor Focșani SA; 

 

28. proiect de hotărâre pentru numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani 

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

 

29. proiect de hotărâre pentru numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani 

în consiliul de administrație la Liceul Tehnologic „G.G. Longinescu” Focșani; 
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30. proiect de hotărâre pentru numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani 

în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani; 

 

31. proiect de hotărâre pentru numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focșani 

în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani; 

 

32. proiect de hotărâre pentru numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani 

în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani;  

 

33. proiect de hotărâre pentru numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani 

în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani;  

 

34. proiect de hotărâre pentru numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Focșani 

în consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani; 

 

35. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării formei juridice a PARKING FOCȘANI din 

societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni; 

 

36. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 100/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

executare a serviciilor de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului 

Focșani, modificată prin HCL nr. 333/2015 și HCL nr. 395/2016; 

 

37. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 383/2015 pentru însușirea  inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al municipiului Focșani; 

 

38. 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; 

 

39. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public 

al Statului Român și din administrarea Stațiunii de Dezvoltare Pomicola Vrancea, respectiv a 

Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Focșani și în administrarea 

Consiliului local al municipiului Focșani; 

 

40. proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a terenurilor aparținând 

domeniului privat al municipiului Focșani; 

 

41. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Cap. IV.2 lit.1 din Regulamentul privind 

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor ce aparțin domeniului privat al 

municipiului Focșani, transmise în folosință, pe durata nedeterminată și fără plată, organizațiilor 

cooperației de consum și meșteșugărești și asociațiilor meșteșugărești, anexa la HCL nr. 394/2016; 

 

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

22,00 mp situat în Focșani, str. Dornei nr. 8, județul Vrancea, T. 189, P. %10339 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Agafiței Laurențiu; 

 

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

30,00 mp situat în Focșani, str. Cîmpului nr. 22, județul Vrancea, T. 150, P. %7737 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Mîndrilă Constantin; 

 

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

32,00 mp situat în Focșani, str. Cîmpului nr. 22, județul Vrancea, T. 150, P. %7737 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Necula Sorica; 
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45. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2017, pentru repartizarea 

locuinţelor  cu chirie din fondul locativ de stat,  in conformitate cu Hotărârea de  Guvern 

nr.1275/2000 privind Normele metodologice de aplicare a Legii locuintei nr.114/1996 cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

46. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia Buzdrug Dorinel 

din imobilul situat în Focşani, str. Revolutiei nr.16, bl. C2,ap.07( tronson II) în imobilul situat în 

Focşani, str. Str. Revolutiei nr.16, bl. C2, ap.30( tronson II)  în conformitate cu Legea locuinţei 

nr.114/1996 republicată  si modificată; 

 

47. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia Sandu Virginia din 

imobilul situat în Focşani, str. Revolutiei nr.17, ap.33 în imobilul situat în Focşani, str. Revolutiei 

nr.17, ap.26 în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată  si modificată; 

 

48. proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local 

Focșani nr.195/30.08.2005, modificată și completată prin Hotărârile nr.322/29.11.2005, 

nr.69/28.02.2006 si nr.172/15.06.2006 , pentru aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate 

în soluționarea cererilor de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii; 

 

49. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 

72209/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare 

funcțiune zonă în zonă pentru unități mici și mijlocii de producție, servicii și locuire” – generat de 

imobilul amplasat în Focșani, intravilan, str. Prof. Gh. Longinescu, CF 57238, CF 59270, CF 57246 

și CF57239; 

 

50. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 

72208/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în 

intravilan a suprafeței de 4636 mp pentru construire sală multifuncțională și teren minifotbal” – 

generat de imobilul amplasat extravilanul municipiului Focșani, T 79, P416, CF 60233; 

 

51. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 

72212/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în 

intravilan a terenului în suprafață de 9600 mp pentru construire locuințe” – generat de imobilele 

amplasate în Focșani, extravilan – Zona Militari, T 88, P 449, CF60871, CF60872, CF60873, 

CF61512; 

 

Secţiunea a II-a – rapoarte, informări 

1. Raport de activitate al S.C.  C.U.P.  S.A. Focșani pe anul 2016; 

2. Raport de activitate al SC CUP SALUBRITATE SA Focșani pe anul 2016; 

3. Raport de activitate al SC TRANSPORT PUBLIC SA Focșani pe anul 2016; 

4. Raport de activitate al SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI SA pe anul 2016; 

5. Raport de activitate pe anul 2016 al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor 

Focșani; 

6. Raport de activitate pe anul 2016 al Cantinei de Ajutor Social Focșani; 

7. Raport de activitate pe anul 2016 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Focșani; 

8. Raport de activitate pe anul 2016 al Serviciului Public Creșe municipiul Focșani; 

 

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 

Se supune la vot introducerea proiectului de hotărâre şi se aprobă cu 20 voturi „pentru” 

Se supune la vot retragerea proiectelor de hotărâre de la punctele 7 și 17 şi se aprobă cu 20 

voturi „pentru” 

 

Se supune la vot ordinii de zi în totalitatea sa şi se aprobă cu 20 voturi „pentru".  
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Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării 

stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, a modalității de 

identificare a beneficiarilor și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță. 

 

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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 40 

 

 

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

sumei de 10.000 lei din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2017 pentru organizarea 

sărbătorilor de primăvară - 1 şi 8 Martie 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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 41 

 

 

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

sumei de 15.000 lei din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2017, pentru sărbătorirea 

zilei de Dragobete, sărbătoare tradiţională românească, ȋn data de 24 februarie 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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 42 

 

 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în 

perioada 5-6 martie 2017, a Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” ȋn localitatea Văleni, 

raionul Cahul – Republica Moldova, la invitaţia primarului localităţii Văleni, pentru a susţine 

un spectacol artistic. 

 

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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 43 

 

 

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în 

perioada 29 martie – 15 aprilie 2017, a primarului Municipiului Focşani, domnul Cristi 

Valentin Misăilă, ȋn Japonia, Republica Coreea şi Republica Populară Chineză, pentru 

efectuarea unei vizite de lucru, ca membru al delegaţiei oficiale a Asociaţiei Municipiilor din 

România. 

 

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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 44 

 

 

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

Municipiului Focşani, România cu  oraşul Majdanpek, Republica Serbia . 
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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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 45 

 

 

Punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu 

pentru depunerea unui proiect în parteneriat cu Consiliului Județean Vrancea și Instituția 

Prefectului Vrancea în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Prioritatea de investiții 3.1 

– Operațiunea B – „Clădiri publice”, a fost retras de inițiator. 

 

 

Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de 

principiu pentru depunerea unui proiect în parteneriat cu Parohia „Sf. Ioan Botezătorul” în 

cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, 

protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. 

 

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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 46 

 

 

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

documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate la obiectivul de investiții: 

„Acoperiș tip șarpantă pentru Liceul de Muzică și Arte Plastice Gh. Tăttărescu” – Corp C5, 

str. Alecu Sihleanu nr. 6, 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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 47 

 

 

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

documentației tehnico-economice faza proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții: 

„Montare sistem de măsurare a energiei termice la Colegiul Tehnic Edmond Nicolau situat în 

str. 1 Decembrie 1918 nr. 10”. 

 

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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 48 

 

 

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

documentației tehnico-economice proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții: 

„Reabilitare termică fațadă clădire internat Colegiul Tehnic Valeriu D. Cotea situată în str. 

Cuza Vodă nr. 46”. 

 

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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 49 
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Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației tehnico-economice proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții: 

„Consolidare șarpantă și înlocuire învelitoare țiglă ceramică cu tablă tip țiglă la Cantina 

Colegiului Tehnic Valeriu D. Cotea situată în str. Cuza Vodă nr. 46”. 

 

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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 50 

 

 

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

documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic de execuție la obiectivul de investiții: 

„Construire șarpantă la Cantina Colegiului Tehnic Ion Mincu situată în str. 1 Decembrie 1918 

nr. 32”. 

 

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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 51 

 

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

documentației tehnico-economice proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții: 

„Alimentare cu apă și climatizare sere Mândrești”. 

 

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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 52 

  

 

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

documentației tehnico-economice proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții: 

„Reabilitare acces la blocuri, sistem de supraveghere video și Sistem automat de parcare 

pentru zona de parcaj din str. Eroilor”. 

 

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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 53 

 

 

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

documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: 

„Spații publice Cinematograf  Balada din municipiul Focșani”. 

 

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

marginea proiectului de hotărâre. 

 Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”așa cum am vorbit aseară la comisia de buget, am 

constatat că s-a greșit titlul proiectului de hotărâre și ca atare s-a solicitat modificarea atât a titlului, 

cât și a art. 1, astfel ”modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 

154/2012, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitare pasaj Cinematrograf 

Balada, municipul Focșani. Bineinteles că și la art. 1 se face referire fix la același lucru.” 
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 Nu mai sunt discuții și se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bogdan Emilian 

Matișan și se aprobă cu 20 voturi ”pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 54 

 

 

Punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

oportunitate privind iluminatul public în municipiul Focșani, a fost retras de inițiator 

 

 

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

documentației tehnico-economice faza unică de execuție pentru obiectivul de investiții: 

„Reabilitare clădire administrativă Stadion Milcov Sud, situată în Aleea Stadionului nr. 2”. 

 

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

marginea proiectului de hotărâre. 

 Dl. consilier Dan Buzoi ”cu toate că aici votăm indicatorii tehnico-economici aș vrea să rog, 

ca în momentul când se încep lucrările și trecem la partea de finalizare să se aibă în vedere niște 

termeni stricți pe etape de lucrări și niște penalități pentru cei care vor efectua lucrarea, indiferent de 

lucrările care s-au executat până acum. Până în prezent nu am găsit sau nu am văzut așa ceva în 

contractele respective.” 

 Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga ”se vrea a fi un amendament?” 

Dl. consilier Dan Buzoi ”nu fac amendament, pentru că acum discutăm indicatorii tehnico-

economici, nu este amendament, este o observație pe care o fac.” 

 D-na Cristina Costin ”de regulă când se scoate la licitație trebuie să se respecte proiectul 

tehnic și caietul de sarcini la fiecare proiect de hotărâre eu am specificat și durata de execuție, dacă 

ați văzut la anexa proiectului de hotărâre și nu sunt lucrări de mare amploare. Sunt lucrări de 4-6 luni 

ceea cu ce am venit noi acum în Consiliul Local și instituțiile subordonate, unitățile școlare vin și cer 

sprijin de la noi, de la compartimentul achiziții pentru a întocmi documentațiile inclusiv partea de 

contract. Deci le urmărim. Probabil după ce o să termine fiecare o să vă prezentăm și costurile cu 

care s-au executat și s-au încadrat.” 

 Dl. consilier Dan Buzoi ”nu la acest termen m-am referit, știu că la fiecare proiect, vedem 

termenul de execuție, nu la asta m-am referit. M-am referit la faptul când dumneavoastră faceți 

întregul proiect, dacă este cumva etapizat cu termen pe etape.” 

 D-na Cristina Costin ”este gradul de execuție pe faze de lucrări.” 

Dl. consilier Dan Buzoi ”graficul acela de execuție, dacă sunt pe termene și se respectă, dacă 

nu se respectă, dacă sunt penalități pentru constructor. Pentru că numai așa putem să stimulănm pe 

cineva să se țină de cuvânt și în loc să fie proiectul pe 6 luni să fie de 12 luni, la asta mă refer.” 

D-na Cristina Costin „o să ținem cont și o să modificăm, o să introducem niște clauze 

contractuale pentru că avem posibilitatea.” 

 Dl Primar Cristi Valentin Misăilă „doamnelor și domnilor consilieri vreau să fac o singură 

mențiune la acest proiect de hotărâre. Având în vedere că Stadionul Milcovul din str. Aleea 

Stadionului nr. 2, este în proprietatea Consiliului Județean Vrancea, am socilitat acordul ca în calitate 

de proprietar să înceapă lucrările de reabilitare, propun ca acest proiect să aibă următorul 

amendament: se aprobă indicatorii cu condiția obținerii acestui acord din partea proprietarului acestui 

Stadion, în speță Consiliul Județean Vrancea.” 

 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot amendamentul d-lui Primar Cristi Valentin Misăilă și 

se aprobă cu 20 voturi ”pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 55 
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Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 

3 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 276/2014 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei, statului de funcții și numărului de 

personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor 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 se adoptă cu 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 56 

 

 

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

de evaluare pentru promovarea domnului Ionașcu Florinel, inspector de specialitate debutant 

gradația 5 clasa de salarizare 33  în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local 

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 se adoptă cu 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 57 

 

 

Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de 

examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul organizat în 

vederea promovării domnului Ionașcu Florinel, inspector de specialitate debutant gradația 5 

clasa de salarizare 33, în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al 

municipiului Focșani, în gradul imediat superior celui deținut. 

 

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

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 58 

 

 

Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 

1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

180/2015 privind reorganizarea și funcționarea Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia” 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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 59 

 

 

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

organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Ansamblul Folcloric „Țara 

Vrancei”. 

 

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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 60 
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Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 494/2016 pentru adoptarea unor măsuri privind 

demararea procedurii de selecție pentru funcția de membru al consiliului de administrație al 

SC CUP Salubritate SA 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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 61 

 

 

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

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 78/1994 pentru aprobarea asocierii municipiului 

Focșani cu alte municipii și orașe din țară, pentru constituirea Asociației Orașe-Energie în 

România. 

 

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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 62 

 

 

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 257/2016 privind înființarea Comisiei 

locale de ordine publică a municipiului Focșani. 

 

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

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „este vorba de înlocuirea d-lui Dorian Alecsandrescu 

din comisie pentru că și-a dat demisia din funcția de consilier. Propun în locul dânsului pe dl. 

consilier Daniel Ungureanu.” 

Dl. preşedintele de şedinţă Marius Eusebiu Iorga solicită propuneri pentru Comisia de 

numărare a voturilor. 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „din partea grupului PSD propun pe d-nii consilieri 

Radu Nițu și Dan Buzoi.” 

Dl. consilier Dan Buzoi „propun pe dl. consilier Ionuț Filimon.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „dacă se poate d-le președinte de ședință să se 

păstreze aceeași comisie și pentru celelalte proiecte de hotărâre.” 

Se supune la vot comisia de numărare a voturilor și se aprobă cu 20 voturi ”pentru”. 

 

 

Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri 

privind demararea procedurii de selecție pentru funcția de membru al consiliului de 

administrație al SC Administrația Piețelor Focșani SA. 

 

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

marginea proiectului de hotărâre. 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „propunerile sunt din cadrul aparatului tehnic, 

direcția resurse umane și anume d-nele Micșunica Baciu, Geta Calotă și Manuela Turcu.” 
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Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 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 „s-a lucrat cu cei doi lideri de grup și cu d-nii conslieri și la Colegiul 

Ion Mincu îl propun pe dl. consilier Dobre Alin.” 

 

 

Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 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 „propun pe dl. consilier Mihai Petruț.” 

 

 

Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 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 „o propun pe d-na consilier Valerica Bojoaică.” 

 

 

Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 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 „îl propun pe dl. consilier Emanuel Gongu.” 

 

 

Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 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. 

Dl. consilier Radu Nițu „îi propunem pe d-na consilier Lupu Cătălina și dl. consilier Costel 

Bîrsan.” 

 

 

Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 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 „îi propunem pe d-na consilier Ana-Maria Dimitriu și dl. consilier 

Ionuț Filimon.” 
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Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 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 „le propun pe d-nele consilier Cătălina Lupu și Anca Irina Maria-

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

formei juridice a PARKING FOCȘANI din societate cu răspundere limitată în societate pe 

acțiuni. 

 

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

marginea proiectului de hotărâre. 

  

 Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „vreau să fac un amendament, am observat acolo că 

s-a strecurat o greșeală în ceea ce privește reprezentantul UAT-ului. Reprezentantul UAT-ului în 

această speță nu poate să fie Primarul, ci mandatarul, pentru că reprezentantul Consiliului Local  este 

mandatarul nu Primarul. De aceea vă propun ca art. 2, alin. 3, să aibă următorul conținut: în urma 

transformării acționarii fondatori ai Parking Focșani SA vor fi: UAT Focșani prin Consiliul Local cu 

sediul în str. Dimitrie Cantemir nr. 1Bis, județul Vrancea, identificată prin cod fiscal, etc..., 

reprezentată de .... în calitate de mandatar și nu de Primar. Dincolo la SC Transport Public SA 

Focșani cu sediul în Focșani, str. Mărășești nr. 72, județul Vrancea, reprezentată de Bitanu Petru, tot 

în calitate de mandatar al Consiliului Local, dânsul fiind mandatar la Transport Public și reprezintă 

practic societatea. Iar în actul constitutiv la capitolul acționari se modifică în același sens, practic este 

același text în loc de Primarul municipiului se trece mandatarul împuternicit în acest scop prin 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani numărul..., numărul care va fi probabil cel din 

data de astăzi. O să fac și propuneri pentru funcția de mandatar și îl propun pe dl. Guguianu 

Constantin, iar pentru funcțiile de administratori ai acestei companii sunt :d-na Babalan Luminița, dl. 

Pădineanu Gabriel, d-na Pascaru Carmen, d-na Bălan Carmen Monica și dl. Bilici Adrian, iar pentru 

funcția de auditor statutar pe dl. Gheorghe Dorinel. Fac precizarea, așa cum s-a făcut de altfel și la 

comisii, toate aceste persoane vor deține, dacă votul dumneavoastră o să fie „pentru”, vor deține 

aceste funcții până la declanșarea procedurilor de selecție conform Ordonanței nr. 109/2011.”  

 Dl. Primar al municipului Focșani Cristi Valentin Misăilă „d-le consilier la art. 13, mai 

trebuie să nominalizați o persoană care să fie împuternicită să efectueze demersurile legale necesare 

înregistrării la Registrul Comerțului a actului constitutiv.” 

 Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „îl propunem pe dl. Alecsandrescu Dorian.” 

 Dl. consilier Neculai Tănase „în primul rând vreau să vă spun că la comisii nu am discutat 

asemenea lucruri și prin urmare noi nu putem să votăm așa ceva.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „la comisii am spus că nominalizările se fac în plen.” 

Dl. consilier Neculai Tănase „la comisii nu am discutat despre nimic.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „am discutat întreg statutul și l-am discutat exact pe 

aceste subiecte.” 

 

Nu mai sunt discuţii și se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bogdan Emilian 

Matișan și se aprobă cu 11 voturi „pentru” și 9 voturi „abținere” a d-nelor și domnilor consilieri Ana-

Maria Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Anca Irina Maria-Panaite, Neculai Tănase, Ionuț Filimon, 

Dan Buzoi, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Alin Claudiu Dobre și Costel Bîrsan. 

 

 

Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și 

completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 100/2001 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport în regim 

de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Focșani, modificată prin HCL nr. 

333/2015 și HCL nr. 395/2016. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „tot aseară am discutat, că în urma discuțiilor purtate 

cu asociațiile reprezentative ale taximetriștilor s-au stabilit următoarele amendamente: 

 

La art.15 din Regulament se modifică alin (1), pct. 2) si va avea următorul conţinut: 

2) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro : 

- EURO 6 ........................................................................................ 25 puncte; 

- EURO 5 ........................................................................................ 20 puncte; 

- EURO 4 ........................................................................................ 15 puncte; 

 

La art.15 din Regulament alin (1), se completează pct. 4) si va avea următorul conţinut: 

4) dotări suplimentare ale autovehiculului: 

- sistem de frâne ABS ............................................................................3 puncte; 

- dotare cu dispozitiv GPS prin dispecerat..............................................3 puncte; 

- dotare cu dispozitiv GPS de monitorizare.............................................1 puncte; 

- dotare cu dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar.............1 puncte; 

- dotare cu perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi...............1 punct;  

- dotare cu dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client...1 punct; 

 

La art.15 din Regulament se modifică alin (1), pct. 5) astfel: 

5) Volumul portbagajului util: 

- peste 551 litri ...................................................................................8 puncte; 

- între 501 – 550 litri ..........................................................................6 puncte; 

- între 451 – 500 litri ..........................................................................4 puncte; 

- între 350 – 450 litri...........................................................................2 puncte; 

- sub 350 litri.......................................................................................1 punct; 

 

La art.15 din Regulament se modifică alin (1), pct. 7) astfel: 

7) Modul de deţinere al autovehiculului: 

- autovehicul deţinut în proprietate......................................................... 10 puncte; 

- autovehicul deţinut în baza unui contract de leasing………………..    8 puncte;  

 

Art.15 din Regulament alin (1), se va completa cu punctul 8) şi punctul 9), astfel: 

8) clasificarea autovehiculului după tipul de combustibil sau de sursă de putere: 

- autovehicul electric..........................................................................  35 puncte; 

- autovehicul hibrid............................................................................. 30 puncte; 

- autovehicul cu instalaţie mixtă (benzină+GPL)............................... 25 puncte; 

- autovehicul cu motor pe benzină...................................................... 20 puncte; 

- autovehicul cu motor diesel.............................................................. 15 puncte; 

9) clasificarea autovehiculului în funcţie de clasa acestuia: 

- clasa de lux ....................................................................................... 25 puncte; 

- clasa mare ......................................................................................... 20 puncte; 

- clasa medie ....................................................................................... 15 puncte; 

- clasa compact ................................................................................... 10 puncte; 

 

Art. 18 din Regulament se completează alin. (1) astfel: 

i)  copia contractului de muncă a conducătorului auto, înregistrat în registrul de evidenţă a salariaţilor; 

j) istoricul sancţiunilor rutiere a conducătorilor auto şi a managerului de transport, eliberat de 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea, Serviciul Rutier; 

 

La Art. 19. după alin. (1) din Regulament se introduce alin. (1^1) cu următorul conţinut:  

 (1^1) Prelungirea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme deţinută pentru un autovehicul se va 

efectua la cerere, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă la 

data cererii, caroseria acestuia va fi în totalitate de culoare alb. 
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La art 22. din Regulament se modifica alin (3) astfel: 

(3) Pentru personalizarea autovehiculelor taxi în trafic, caroseria acestora va fi în totalitate de 

culoare alb. 

Pentru autovehiculele taxi autorizate, după aprobarea prezentei hotărâri, ca urmare a eliberării 

unor autorizaţii taxi disponibile, a modificării sau cesionării acestora, caroseria va fi de culoare alb. 

 Pentru autovehiculele taxi, aflate în activitate la data prezentei hotărâri, cu excepţia celor 

pentru care se va solicita prelungirea,  transportatorii au dreptul să solicite prelungirea certificatului 

de agreare la Registrul Auto Român, până la data de 31.03.2020, indiferent de culoarea caroseriei, 

având doar cupola şi stâlpii de culoare galben, cu obligaţia ca, începând cu 01.04.2020, toate 

autovehiculele taxi să fie de culoare alb.  

 

La Art. 38. după alin. (3),  lit. a) din Regulament,  se completează şi va avea următorul 

conţinut:  

 a) să aibă ţinută corespunzătoare, stabilită de fiecare dispecerat, atât pentru bărbaţi, cât şi 

femei astfel:  

- în sezonul cald,  se vor utiliza articole vestimentare, ca: tricou uni, cămaşă uni, pantalon 

lung sau trei sferturi, ori fustă, exclusiv pantaloni scurţi, maieu, sandale sau şlapi. 

- în sezonul rece se vor utiliza articole vestimentare, ca: pulover sau cămaşă cu sacou şi 

pantalon sau fustă.  

Să aibă un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul, respectând conduita de 

bună practică, conform prevederilor Standardului ocupaţional al taximetristului fără a iniţia discuţii 

cu clienţii ce solicită informaţii cu, caracter personal.  

 

La Art. 38. după alin. (3),  lit. x) din Regulament,  se introduce lit. y)  cu următorul conţinut:  

y) pentru conducătorii auto care au calitatea de angajat la transportatorii constituiţi, persoane 

juridice şi nu achită amenzile de circulaţie devenite executorii precum şi alte obligaţii datorate 

bugetului local al Municipiului Focşani, angajatorul are obligaţia de a da curs de îndată, adresei de 

înfiinţare a popririi, emisă de Serviciul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului 

Focşani.  

Modificarea titlului proiectului de hotărâre, în sensul înlocuirii H.C.L.  nr. 333/2015 cu H.C.L. 

nr. 180/2014 și eliminarea art.3 (întrucât H.C.L. nr. 143/2003 este deja abrogată). Ultimile două 

sunt corecturi de scriere.” 

 

Dl. consilier Daniel Ungureanu „aș dori să se consemneze că nu particip la vot.” 

 

Nu mai sunt discuţii și se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bogdan Emilian 

Matișan și se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 19 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 63 

 

 

Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor 

aduse anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 383/2015 pentru 

însușirea  inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 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 se adoptă cu 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 64 

 

 

Se prezintă punctul 38 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. 
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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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 65 

 

 

Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de 

trecere a unor imobile din domeniul public al Statului Român și din administrarea Stațiunii de 

Dezvoltare Pomicola Vrancea, respectiv a Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al 

municipiului Focșani și în administrarea Consiliului local 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 se adoptă cu 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 66 

 

 

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

de evaluare a terenurilor aparținând domeniului 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 se adoptă cu 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 67 

 

 

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

Cap. IV.2 lit.1 din Regulamentul privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Focșani, transmise în folosință, 

pe durata nedeterminată și fără plată, organizațiilor cooperației de consum și meșteșugărești și 

asociațiilor meșteșugărești, anexa la HCL nr. 394/2016;. 

 

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 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 68 

 

 

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

fără licitație publică, a terenului în suprafață de 22,00 mp situat în Focșani, str. Dornei nr. 8, 

județul Vrancea, T. 189, P. %10339 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către domnul Agafiței Laurențiu 

 

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

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 69 

 

 

Se prezintă punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 

fără licitație publică, a terenului în suprafață de 30,00 mp situat în Focșani, str. Cîmpului nr. 

22, județul Vrancea, T. 150, P. %7737 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către domnul Mîndrilă Constantin. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 70 

 

 

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

fără licitație publică, a terenului în suprafață de 32,00 mp situat în Focșani, str. Cîmpului nr. 

22, județul Vrancea, T. 150, P. %7737 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către doamna Necula Sorica. 

 

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

marginea proiectului de hotărâre. 

 Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 71 

 

 

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

priorităţi pe anul 2017, pentru repartizarea locuinţelor  cu chirie din fondul locativ de stat,  in 

conformitate cu Hotărârea de  Guvern nr.1275/2000 privind Normele metodologice de aplicare 

a Legii locuintei nr.114/1996 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

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

marginea proiectului de hotărâre. 

 Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 72 

 

 

Se prezintă punctul 46 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării 

repartiţiei pentru familia Buzdrug Dorinel din imobilul situat în Focşani, str. Revolutiei nr.16, 

bl. C2,ap.07( tronson II) în imobilul situat în Focşani, str. Str. Revolutiei nr.16, bl. C2, ap.30( 

tronson II)  în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată  si modificată. 

 

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

marginea proiectului de hotărâre. 

 Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 73 

 

 

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

repartiţiei pentru familia Sandu Virginia din imobilul situat în Focşani, str. Revolutiei nr.17, 

ap.33 în imobilul situat în Focşani, str. Revolutiei nr.17, ap.26 în conformitate cu Legea 

locuinţei nr.114/1996 republicată  si modificată. 

 

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

marginea proiectului de hotărâre. 

 Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 74 

 

 

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

și completării Hotărârii Consiliului Local Focșani nr.195/30.08.2005, modificată și completată 

prin Hotărârile nr.322/29.11.2005, nr.69/28.02.2006 si nr.172/15.06.2006 , pentru aprobarea 

criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare a 

locuințelor pentru tineri destinate închirierii. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 75 

 

 

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

Consultării și Informării Publicului nr. 72209/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare funcțiune zonă în zonă pentru unități mici și 

mijlocii de producție, servicii și locuire” – generat de imobilul amplasat în Focșani, intravilan, 

str. Prof. Gh. Longinescu, CF 57238, CF 59270, CF 57246 și CF57239. 

 

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

marginea proiectului de hotărâre. 

 Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 76 

 

 

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

Consultării și Informării Publicului nr. 72208/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 4636 mp pentru 

construire sală multifuncțională și teren minifotbal” – generat de imobilul amplasat 

extravilanul municipiului Focșani, T 79, P416, CF 60233. 

 

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

marginea proiectului de hotărâre. 

 Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 77 

 

 

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

Consultării și Informării Publicului nr. 72212/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a terenului în suprafață de 9600 

mp pentru construire locuințe” – generat de imobilele amplasate în Focșani, extravilan – Zona 

Militari, T 88, P 449, CF60871, CF60872, CF60873, CF61512. 

 

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

marginea proiectului de hotărâre. 

 Dl. consilier Dan Buzoi „după cum am sesizat ieri s-a omis ceva în acest proiect și aș vrea să 

completez cu cele 3 articole obligatorii care le-am hotărât acum 2 ani în Hotărâre de Consiliul Local, 

astfel: art. 3, autorizațiile de construcții pentru locuințe se vor elibera numai după efectuarea 

dezmembrării topografice și înscrierea titlu de drum a suprafețelor de teren ce se alocă pentru 

corecția sau traversarea străzilor propuse și după realizarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitare 

conform legilor în vigoare, conform PUG-ului municipiului Focșani; art. 4 după aprobare în vederea 

efectuării modificărilor în evidențele cadastrale Primarul municipiului Focșani va solicita Oficiului 

de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea, înscrierea în cartea funciară a interdicției prevăzute la 

art. 3 din prezenta Hotărâre; art. 5 beneficiarul prezentului PUZ se obligă să informeze pe eventualii 

compărători ai parcelelor individuale din prezenta lotizare în mod autentic asupra respectării 

prevederilor cuprinse în art. 3 din prezenta Hotărâre.” 

  

Nu mai sunt discuţii şi s supune la vot amendamentul d-lui consilier Dan Buzoi și se aprobă 

cu 20 voturi ”pentru.” 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 20 voturi  „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 78 
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Se prezintă proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiectul de hotărâre 

privind modificarea HCL nr. 182/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții Sistem de supraveghere video pe amplasamentele: Parcul 

Schumann, Parcul Nicolae Bălcescu, intersecția Mr. Gheorghe Pastia cu B-dul Unirii, Piața 

Unirii și Grădina Publică, Parc Teatrul Municipal Focșani din municipiul Focșani, județul 

Vrancea. 

 

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

marginea proiectului de hotărâre. 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 79 

 

 

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 257/2016 privind înființarea Comisiei 

locale de ordine publică a municipiului Focșani. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul: 

                          voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

- D-nul Ungureanu Daniel  20   -         - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 80 

 

 

Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri 

privind demararea procedurii de selecție pentru funcția de membru al consiliului de 

administrație al SC Administrația Piețelor Focșani SA. 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul: 

                            voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

- D-na Baciu Micșunica 20   -        - 

- D-na Calotă Geta  20   -        - 

- D-na Turcu Manuela  20   -        -   

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 81 

 

 

Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 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 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul: 

                            voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

- Dl. Dobre Claudiu Alin  20   -       - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 82 
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Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 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. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul: 

                            voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

- Dl. Petruț Mihai   20   -     - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 83 

 

 

Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 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 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul: 

                            voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

- D-na Bojoaică Valerica  20   -      - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 84 

 

 

Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 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 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul: 

                            voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

- Dl. Gongu Emanuel   20   -      - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 85 

 

 

Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 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 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul: 

                            voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

- D-na Lupu Cătălina   19   1      - 

- Dl. Bîrsan Costel   20   -      - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 86 
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Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 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 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul: 

                            voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

- D-na Dimitriu Ana-Maria  20   -   - 

- Dl. Filimon Ionuț   20   -   - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 87 

 

 

Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 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 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul: 

voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

- D-na Lupu Cătălina    19   1     - 

- D-na Maria-Panaite Irina Anca  20   -     - 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 88 

 

 

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

formei juridice a PARKING FOCȘANI din societate cu răspundere limitată în societate pe 

acțiuni 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind următorul: 

  voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

- Dl. Guguianu Constantin  11   9               - 

- D-na Balaban Luminița  12   8         - 

- Dl. Pădineanu Gabriel   12   8         - 

- D-na Pascaru Carmen   12   8         - 

- D-na Bălan Carmen Monica  12   8         - 

- Dl. Bilici Adrian   12   8         - 

- Dl. Gheorghe Dorinel   12   8         - 

- Dl. Alecsandrescu Dorian  12   8         - 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament cu 11 voturi „pentru” și 9 voturi 

„abținere” a d-nelor și domnilor consilieri Ana-Maria Dimitriu, Alina Ramona Drumea, Anca Irina 

Maria-Panaite, Neculai Tănase, Ionuț Filimon, Dan Buzoi, Laura-Mihaela Ciocoeaș, Alin Claudiu 

Dobre și Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 89 

 

 Dl. consilier Dan Buzoi „aș vrea să revin la proiectul de hotărâre de la punctul 51, la 

amendamentul pe care l-am făcut aș vrea să fac o mică corectură și astfel, art. 3 va fi formulat astfel: 

autorizațiile de construire pentru locuințe se vor elibera numai după efectuarea dezmembrării 

topografice și înscrierea cu titlu de drum a suprafețelor de teren ce se alocă pentru corecția sau 

trasarea străzilor propuse și după obținerea autorizației de construire pentru realizarea lucrărilor de 

echipamente tehnico-edilitare aferent PUG-ului Municipiului Focșani.” 
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 Dl. Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „ca să înțeleagă toți domnii consilier s-a 

înlocuit sintagma concomitent cu după?” 

Dl. consilier Dan Buzoi „a fost adăugată obținerea autorizației de construire.” 

Dl. Președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga supune la vot modificarea art. 3 și se 

aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

 

 

 Secţiunea a II-a – rapoarte, informări 

 

1. Raport de activitate al S.C.  C.U.P.  S.A. Focșani pe anul 2016; 

2. Raport de activitate al SC CUP SALUBRITATE SA Focșani pe anul 2016; 

3. Raport de activitate al SC TRANSPORT PUBLIC SA Focșani pe anul 2016; 

4. Raport de activitate al SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR FOCȘANI SA pe anul 2016; 

5. Raport de activitate pe anul 2016 al Serviciului Public Comunitar de Evidență a 

Persoanelor Focșani; 

6. Raport de activitate pe anul 2016 al Cantinei de Ajutor Social Focșani; 

7. Raport de activitate pe anul 2016 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Focșani; 

8. Raport de activitate pe anul 2016 al Serviciului Public Creșe municipiul Focșani; 

9. Raport de activitate pe anul 2016 al Ateneului Popular Mr. Pastia Focșani; 

10. Raport de activitate pe anul 2016 al SC ENET SA Focșani; 

11. Raport de activitate pe anul 2016 al Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani; 

12. Raport de activitate pe anul 2016 al Ansamblului Folcloric Țara Vrancei; 

13. Raport de activitate pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007. 

 

  Dl. consilier Costel Bîrsan „am citit cu interes rapoartele de activitate și în opinia mea unele 

sunt bune, corecte, reflectă activitatea societăților comerciale, dar am mici observații. În ceea ce 

privește SC CUP SA, din punctul meu de vedere este un raport superficial, parcă nici nu a fost făcut 

să ni se adreseze nouă Consiliului Local, nu știu cui au avut dânșii intenția să-l supună atenției, dar 

nouă nu cred. Printre altele aș avea observația următoare: în acest raport de activitate nu am văzut 

deloc trecut ce localități, ce gospodării sunt alimentate cu apă potabilă de către CUP, ce localități, 

câte gospodării deservește Stația de Epurare? Valoarea creanțelor? Valoarea datoriilor? Profitul 

obținut? Valoarea investițiilor? Deci din punctul meu de vedere este total superficial. La 

Administrația Pieței, este un amalgam acolo și poate doar dl. Primar se pricepe să le citească, să le 

înțeleagă că eu nu am înțeles nimic. La ENET se putea și mai bine. Țin să felicit CUP Salubritate, 

mi-a plăcut tare mult, felicitări d-le director.” 

 

  Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „da, intr-adevăr achisez la ideea și la observația d-lui 

consilier Bîrsan, dar consider că aceaste rapoarte așa cum am discutat și aseară la comisii, ar trebui 

făcute de către mandatarii Consiliului Local în Consiliul de Administrație a acestor societăți 

comerciale, că de fapt dumnealor ne reprezintă pe noi în cadrul conducerii acestor societăți 

comerciale, pe dumneavoastră de fapt Consiliul Local și aceste raportări ar trebui structurate pornind 

de la indicatorii de performanță a conducerii societăților comerciale, pornind de la obiectul de 

activitate, structurat pe capitole din care să reflecte foarte clar ceea ce s-a propus, ceea ce s-a realizat 

în cursul anului, atât din punct de vedere financiar cât și din punct de vedere investițional. Pe de altă 

parte așa cum bine ați remarcat și dumneavoastră unele societăți comerciale au făcut o raportare 

sumară și a unor cifre care pentru unele persoane care nu sunt familiarizați dau bătăi de cap, iar dacă 

vorbim de Administrația Piețelor, d-le Bîrsan vreau să vă spun că de fapt profitul nu este de 165.986 

lei așa cum rezultă din indicatorii economico-financiari realizați. Aici este vorba de două perioade de 

raportare, este vorba de raportarea indicatorilor economici-financiari la 30 iunie 2016 și raportatea 

indicatorilor economici-financiari realizați în perioada 01.07. – 31.12.2016. Dacă la 30 iunie 2016 

înregistrau o pierdere de 139.626 lei, la 31 decembrie luând în considerare, repet perioada 01.07-

31.12.2016 aveau un profit brut de 165.986 lei, practic societatea comercială s-a închis așa cum 

raportează dumnealor cu un profit de 26.360 lei, fără a avea prea multe investiții semnificative, doar 

9 vitrine frigorifice și două spații comerciale, module tip D pentru comercializare carne. Ca să vă 

lămuresc referitor la Administrația Piețelor. Trebuie în schimb să remarcăm faptul că toate aceste 
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societăți comerciale au depus eforturi deosebite să realizeze obiectivele pe care le au de îndeplinit și 

pot remarca CUP SA care într-adevăr s-a extins foarte mult în ultima perioadă și a avut în tot județul 

mari investiții și derulează în continuare mari investiții. CUP-ul Salubritate deasemeni, pot să vă spun 

fără lipsă de modestie că dl. director Profiroiu chiar își face meseria ca un bun profesionist și datorită 

implicării dumnealui și a modului cum a știut să gestioneze această problemă vă spun doar că din 

informațiile pe care le dețin municipiul Focșani nu a achitat nici un leu la fondul de mediu pentru că a 

îndeplinit cota  de reciclare din gunoiul colectat. Vă dau un exemplu: numai municipiul Tecuci care 

este un municipiu mai mic decât municipiul Focșani a plătit în luna ianuarie suma de 160 mii lei la 

fondul de mediu pentru că nu a reușit să atingă această cotă. Deci este vorba de 17%, zic bine d-le 

director? 

  

Dl. Director Viorel Profiroiu „ în 2016 am realizat 15%, adică am fi avut de plată 100 mii 

euro.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „deci iată o economie la bugetul local de 100 mii euro 

numai datorită acestei implicări. Plus că în cursul anului împreună cu dumnealui știți foarte bine, 

după aprobarea dumneavoastră a fost demarat și chiar merge cu succes acel proiect „Garderoba 

Socială”. Asta ar trebui să rezulte din aceste raportări, adică ce obiective s-au îndeplinit, ce obiective 

urmează a fi propuse pentru 2017. Deasemeni și Transport Public, știți foarte bine am avut o 

investiție, de fapt în cursul anului 2016 chiar au fost chiar mai multe achiziții de mijloace de 

transport, ceea ce duce la o îmbunătățire atât a condițiilor pentru călători, cât și a imaginii 

municipiului în general, drept pentru care eu vă felicit și în continuare sperăm ca să mergem tot așa 

într-un trend ascendent.”  
   

Dl. consilier Emanuel Gongu „țin să mulțumesc directorilor care au avut bunăvoința să se prezinte 

în această seară, să-și prezinte rapoartele, eventual să accepte niște întrebări din partea noastră și aș 

face o solicitare d-lui Primar ca atunci când se va prezenta bugetul pentru fiecare societate să fie 

prezenți managerii, personal să fie fiecare, nu prin reprezentanți.” 

 

 

 Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga: solicită înscrieri la cuvânt. Se înscrie dl. 

consilier Neculai Tănase și dl. consiler Costel Bîrsan. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „vroiam să adresez o întrebare, nu cred că neapărat d-lui Primar 

pentru că mă refer la o perioadă când dânsul nu era Primar, dar mă rog, cine poate   să-mi răspundă. 

Este vorba de anul trecut înainte de alegerile locale, s-a dat un anunț că se inaugurează pe str. 

Democrației, la ANL-uri, vreo 3 blocuri mi se pare și știu că nu s-a mai întâmplat acest lucru și 

vroiam să știu ce se întâmplă cu aceste blocuri? Înafară de asta, vreau să reiau ceea ce am spus la 

ședința trecută vis-a-vis de acea creștere de chirii la ANL-uri. Deci iarăși mă întâlnesc cu diverse 

persoane care stau a ANL-uri au chiria foarte mare, le-a crescut de vreo trei, patru ori chiria. Eu nu 

vreau să spun acum că este vinovat cineva, însă din nou fac apel la toți parlamentarii de Vrancea să 

facă demersuri în Parlament pentru că asta nu este o problemă numai pentru Vrancea, asta că probabil 

este o problemă națională, să facă demersuri pentru că acele probleme. Chiar dacă știu d-le Primar că 

ați inițiat niște scăderi de prețuri, iar eu spun că numai prin modificarea acelei legi se poate reveni la 

un preț corect.” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „am inițiat un proiect pe care l-am înaintat atât 

parlamentarilor, cât și președintelui UNCJR d-lui  Președinte Marian Oprișan, urmează să îl prezinte 

Guvernului și dacă dumnealor vor considera că este necesar și oportun vor pune în aplicare.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „referitor la acele ANL-uri de anul trecut, cine ne poate 

răspunde?” 
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D-na Cristina Costin „în 31 decembrie s-a făcut doar recepția pentru terminarea lucrărilor a 

acelor blocuri, încă mai avem de făcut câteva lucrări acolo.” 

 

Dl. consilier Costel Bîrsan „la interpelarea făcută la ședința trecută, mi s-a răspuns în mod 

oficial, dar sunt parțial mulțumit, la punctele 5,6 și 7 este bine, dar la celelalte puncte nu. Am 

convenit cu aparatul direct al Primăriei să mai avem răbdare în ceea ce privește aceste puncte și cer 

încă o dată sprijinul dumneavoastră, acesta este punctul 1. Punctul 2, primim de la diverși locatari din 

zona Comisariatului, mai exact B-dul Unirii nr.5. Întâmplător acolo am stat și eu acum vreo 28-30 de 

ani și de atunci acel loc arată absolut la fel, cu o mică excepție că acum s-au făcut două mici trotuare, 

în rest tot gropile acelea, noroaie, lumea nu poate coborî din bloc și intră până la genunchi în noroi, 

iar dacă merge la mașina din parcare îi trebuie costum de scafandru, asta ar fi una dintre probleme, 

dacă s-ar putea face ceva în zona aceea. Alt punct, în urma zăpezilor căzute s-a dat cu material 

antiderapant pe străzi și a rămas o mulțime de pietriș care este pericol pentru populație, derapează 

mașina, nu țin frânele.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Marius Eusebiu Iorga „până acum s-a curățat de 3 ori acel nisip.” 

Dl. consilier Costel Bîrsan „bănuiesc că trebuie continuată lucrarea, pentru că este pregnant 

acest lucru pe str. Cotești, pe străzile adiacente care duc la Lid’l, la sensul giratoriu de la Lid’l. 

Deasemeni dacă aveți cumva un plan de reabilitate, îmi puteți spune când  se vor face aceste străzi? 

Mă refer la acele străzi care radiază de la sensul giratoriu de la Lid’l, toate sunt într-o stare 

deplorabilă de mulți ani.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „vreau să vă readuc în atenție acele adrese pe care le-

am primit la mapă și le-am discutat la comisia de buget și aș vrea să mă refer aici la solicitarea pe 

care au făcut-o două scări de bloc din cartierul ANL cu solicitarea dânșilor de a abroga Hotărârea de 

Consiliu Local prin care noi am propus branșarea acelor blocuri la operatorul nostru ENET. Vreau să 

vin cu o rugăminte d-le Primar, poate inițiem o întâlnire cu acei locatari, dar asistați de către cei de la 

ENET pentru că dânșii au niște temeri pe care noi consilierii  le consideră că sunt false, dar trebuie să 

venim și cu argumente tehnice punctuale așa cum au făcut și dânșii în acea solicitare.  Și anume ce 

înseamnă factura de gaze actuală și ce va însemna factura cu gigacalorie de la ENET, în condițiile în 

care aceste blocuri sunt izolate. Ce înseamnă acel punct termic? Petenții respectivi spuneau că 

punctul termic cel mai apropiat este undeva dincolo de Stadion, distanța este foarte mare. Aș vrea ca 

aceste chestiuni tehnice, temerile acestor oameni să fie explicate de către specialiști, dar nu foarte 

tehnic, adică încercați să aveți un limbaj cât mai apropiat de dânșii astfel încât și ei să fie convinși că 

soluția pe care noi am ales-o în Consiliul Local de a primi agent termic de la ENET este cea mai 

bună. La un moment dat exista acea temere că în luna august când ENET-ul face revizia anuală se 

întrerupe apa caldă. Fals, dar vreau să veniți cu aceste argumente. Anul trecut nu s-a întrerupt, nu?” 

 

Dl. Manole Merchea „din 2013 nu s-a mai întrerupt apa caldă.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „deci toate aceste lucruri solicitate de cetățeni cred că 

ar trebui explicate de operatori și de aceea poate găsim o soluție să ne întâlnim cu dânșii ori la 

Primărie, ori acolo la fața locului pentru ca cetățenii să înțeleagă foarte bine despre ce este vorba. Nu 

cred că mai putem sta cu acele centrale vechi și care din punctul meu de vedere prezintă un mare 

pericol. Și vă spun asta în cunoștință de cauză pentru că am locuit acolo 12 ani.” 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „d-le Primar acum este tardiv să mai discutăm, dar oricum trebuie 

discutată problema aceasta. Este vorba de deszăpezire. Într-adevăr pe centru este nemaipomenit nu 

pot să reproșez nimic s-a lucrat cu drag și spor fără probleme. Dar este vorba de zonele mărginașe și 

vreau să spun că acești oameni au dat telefon că au probleme, că nu au putut să iasă cu mașinile, 

măcar o dată să treacă mașinile de deszăpezit. Aș vrea să vă rog pentru anul ce vine sau la următoarea 

zăpăda care va veni să fie un program făcut. Se termină cu centru, să vedem când trecem și pe 

celelalte străzi mărginașe măcar o dată. Pot să vă dau exemple de străzi pe care nu s-a trecut 

niciodată, str. Pictor Grigorescu este una dintre ele, erau niște făgașe foarte mari sau pe str. Dr. 

Telemac.” 
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Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „eu sunt genul de om care nu îmi place să mă plâng sau 

mă lamentez, dar vreau să vă spun un singur lucru. Direcția de Dezvoltare din subordinea Primăriei 

municipiului Focșani deține în acest moment o licență privind deszăpezirea care nu permite 

închirierea de utilaje, nu permite nici măcar externalizarea acestui serviciu. Direcția de Dezvoltare 

are în dotare 7 utilaje mari și late, 3 autosărărițe cu lamă, un buldo-excavator, un bob-kat, un tractor 

cu lamă și un tractor cu remorcă, sunt cele 7 utilaje din dotarea Direcției de Dezvoltare cu care a 

trebuit să facă deszăpezire în tot orașul. Am luat decizia și am dat dispoziție ca societățile comerciale 

care sunt cu capital majoritar la Consiliul Local să facă deszăpeziri pe domeniul public unde 

dumnealor îl utilizează și își desfășoară activitatea. Vă dau și exemple, Transportul Public le-am dat 

dispoziție să facă deszăpezire în zona stațiilor de autobuz. Mi s-a reproșat că nu am curățat stațiile de 

taxi, nu cred că era asta maxima prioritate, puteau să facă și dumnealor chestiunea asta. ENET-ul în 

jurul punctelor termice. CUP Salubritate acolo unde trebuiau să ajungă până la pubele. Școlile 

bineînțeles în dreptul lor. CUPul SA în zonele unde trebuiau să facă deblocările pentru scurgerile 

apelor pluviale. Credeți-ne că a fost un efort extraordinar, nu vreau să mă plâng, nu vreau să mă 

lamentez și s-a făcut tot ce s-a putut cu dotarea care am avut-o utilizând doar atât ce s-a putut utiliza, 

forța specială de la Penitenciar, s-a utilizat înclusiv muncitorii care sunt angajați pentru amenajarea 

spațiilor verzi în deszăpezire. Nu mai spun de cei care sunt la salubritate. S-a lucrat în schimburi. 

Într-adevăr când este un oraș mare și ai forțe puține normal că nu reușești într-o zi să intervii prompt 

pe toate străzile. Nu mai spun că nu mai sunt de acord cu utilizarea acestui material antiderapant, se 

va utiliza numai în cazuri extreme pentru că este o muncă de sisif. Așa cum bine ați sesizat după 

utilizarea acestui material derapant rămâne în urmă o imagine jalnică și mai presupune o altă 

manoperă să-l măturăm, să-l transportăm și să-l depozităm bineînțeles. Dl. director de la Direcția de 

Dezvoltare a venit deja cu un plan de investiții și de modernizare a parcului auto în acest sens și deja 

căutăm soluții pentru utilizarea clorurii de calciu care făcând niște calcule economice mi-am dat 

seama că diferențele sunt foarte mici, cu cel mult 50 lei/tonă e diferența față de materialul 

antiderapant, luând în considerare și manopera pentru materialul antiderapant cu toate celelalte 

cheltuieli. Sperăm noi ca în iarna următoare să nu mai fie vreo zăpadă mare, dar în iarna următoare 

sperăm să fim mult mai bine dotați și să facem față mult mai bine acestor lucruri. Da, într-adevăr pe 

str. Pictor Grigorescu și Dr. Telemac s-a întârziat puțin, dar am dat dispoziție d-lui viceprimar Iorga, 

cât și d-lui viceprimar Mersoiu și fiecare a avut o zonă de acțiune și au mers personal cu utilajele în 

zona respectivă, le-au urmărit și le-au indicat exact unde să intervină.” 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „d-le Primar încă o întrebare, că tot ați adus vorba despre utilizarea 

clorurii de calciu, era o discuție făcută de noi și în anii precedenți. Ce costuri presupune să dotăm 

mașinile actuale cu sistemul acela de împrăștiere a clorurii? S-a făcut vreun studiu?” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „este o mașină și nu sunt costuri foarte mari. Noi luăm în 

calcul achiziția de alte utilaje, dar nu vreau să mă pronunț deocamdată. Ați văzut că zăpada este 

împinsă cu lamele spre bordură, dar de acolo trebuie încărcată. Acea operațiune noi ar trebui să o 

facem tot mecanic să nu mai fie nevoie să o facem și mecanic și manual și pentru asta ne trebuie o 

freză specială care să meragă să încarce direct în remocă. Și luăm în calcul inclusiv achiziția unui 

topitor de zăpadă.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „discuția aceasta apropo de zăpadă, că pe acolo nu a 

trecut lama, o avem în fiecare an, dar Pictor Grigorescu este o stradă cu sens unic. Este insuficient că 

noi facem străzi cu sens unic atâta timp cât pe aceste străzi se parchează în continuare și pe stânga și 

pe dreapta degeaba a trecut lama pe acolo că zăpada toată a fost pusă la loc de către conducătorii auto 

care și-au deszăpezit mașina. Evident că ea a ajuns înapoi în stradă. Eu sper ca la iarna următoare să 

nu mai avem discuțiile acestea și poate reușim până în vară să definitivăm într-un fel aranjatul 

străzilor cu sensuri unice și cu interzicerea parcării și pe stânga și pe dreapta, ci doar să se parcheze 

pe un singur sens, poate reușim aceasta până la vară.” 
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Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „mulțumesc tuturor celor care au înțeles că au și obligații 

nu numai drepturi ca cetățeni și ca locuitori ai municipiului în special au fost derulate ample acțiuni 

în primul rând de avertizare a agenților economici că au obligația să își deszăpezească trotuarele din 

fața imobilelor unde dumnealor își desfășoară activitatea. Chiar am urmărit cu precădere acest aspect 

și au fost foarte prompți și nu numai agenții economici, ci și persoanele fizice și locatarii au făcut 

curățenie pentru că după cum știți foarte bine există o prevedere într-o Hotărâre de Consiliu Local în 

care în jurul condominiului proprietarii trebuie să-și facă curățenie.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „vroiam să spun că străzile cu sens unic, să-l contrazic pe dl. 

consilier Matișan, sunt benefice de a parca pe ambele parți. În București pe străzile cu sens unic este 

o bandă de circulație și sunt parcate mașini și pe stânga și pe dreapta, numai că zăpada ori trebuie 

cărată, ori trebuie topită, aici este problema. Eu spun că dimpotrivă pe sens unic ar trebui să se 

parcheze și pe stânga și pe dreapta pentru că se câștigă niște locuri de parcare.” 

 

 

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. 
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