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    R O M A N I A 
        JUDETUL VRANCEA 
       MUNICIPIUL FOCŞANI 
         CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
        

M I N U T Ă  
 

 
 
             Încheiată astazi, 31.10.2013, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul 
Dimitrie Cantemir nr. 1Bis, în conformitate cu art.10 din Legea nr. 52/2003, privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu ocazia şedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Focşani. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, deschide şedinţa 
ordinară din 31.10.2013, şedintă convocată prin dispozitia d-lui Primar nr. 
1713/23.10.2013, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 19 consilieri locali din 
totalul de 21 de consilieri, atât cât alcătuiesc Consiliul local municipal în acest moment, 
este astfel îndeplinită condiţia art.40, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

Dl. Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană face precizarea că  
absentează d-nul Neculai Tănase şi d-nul Ioan-Liviu Oloeriu care este în delegaţie în 
interes de serviciu. 
 

  La şedinţă participă: 
 

 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani; 
 d-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică; 
 d-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane; 
 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ; 
 d-na Carmen Marta Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 
 d-na Eugenia Drăguşanu – Inspector Compartiment Proiecte; 
 d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 
 d-na Daniela Pamfil – Inspector Compartiment  învăţământ, cultură, sport, tineret; 
 d-nul Dan Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 
 d-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale; 
 d-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală; 
 d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine; 
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 d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, agricultură, 
cadastru; 

 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului 
local; 

 d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani; 
 d-nul Ion Gheorghe -  Director Poliţia Locală Focşani; 
 d-nul Gheorghe Vasilescu – Director SC CUP SA Focşani; 
 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani; 
 d-nul Săndel Ghiuţă – Director Serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor 

Focşani; 
 d-nul Sorin Francu – Director Teatrul Municipal Focşani. 
 d-nul Valentin Gheorghiţă – Director Ateneul Popular Mr.Gh. Pastia Focşani. 
 
 
   
        La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi 
ai mass-mediei locale. 
 

Proiectul ordinii de zi care cuprinde 41 puncte: 
  

        Din care, sunt  retrase proiectele de hotărâre  nr.15, 22, 27, 30, 38, 39, 40, 41 şi 
este introdus proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 
pentru obiectivul de investiţii: contorizare energie termică, bl.C.2, sc.1, Aleea 
Căminului din municipiul Focşani. 

 
 La  punctul 19 al ordinii de zi este proiectul de hotărâre privind modificarea 
Regulametului pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor oprite 
sau staţionate neregulamentar, a vehiculelor expuse la vânzare fără autorizare şi a 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului 
Focşani şi a taxelor aferente, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului 
Focşani nr. 110/267/2008, modificată şi completată; 
 
 D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „trebuie să 
vă informez că de-alungul celor 30 de zile cât proiectul de hotărâre a fost postat pe site-
ul instituţiei, a fost o singură solicitare din partea d-nului Covaci Cornel, care apreciază 
că, citez: autoturismele se pot ridica chiar dacă în zonă nu există montat semnul 
adiţional – ridicări auto.  
 Noi am răspuns solicitărilor colegilor de la Poliţia Locală cu acest proiect de 
hotărâtre, dar am zis că este corect să vă informez şi despre acest aspect”. 
 
  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 324. 

 



 3

 
 

 
 Punctul 22 al ordinii de zi -proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în 
municipiul Focşani a fost retras de pe ordinea de zi la propunerea iniţiatorului. 
  
           Drept care s-a încheiat prezenta minută.  

    
 
 
 

  
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         S E C R E T A R U L 
                                                                                  MUNICIPIULUI FOCŞANI, 
          Dorian Alecsandrescu                                 Eduard-Marian Corhană 
  
                                                                                                               
       

  ÎNTOCMIT, 
                                                                                               Cecilia Trufă 

TC/1 ex.   
   


