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ROMÂNIA  

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI    

CONSILIUL LOCAL   

    

        

PROCES VERBAL 

din 27 octombrie 2016 

 

    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 27.10.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului 

Primar nr.4257/21.10.2016, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 
consilieri locali din totalul de 21 de consilieri, absentează d-nul consilier: Florin-

Dorian Alecsandrescu, care şi-a prezentat demisia din funcţia de consilier local, 

motiv pentru care a fost redactat un proiect de hotărâre . 

 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 20.09.2016. 

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

„pentru”. 

   

    La şedinţă participă: 

■  d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul mucipiului Focşani;  

■  d-nul Iulian Manoliu – Consilier, Cabinet Primar; 

■  d-na Micşunica Baciu – Director executiv - Direcţia resurse umane ; 

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

■  d-na Simona Poieană – Şef Compartimentul buget, contabilitate; 

■  d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură, cadastru; 

          ■  d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală,  

agricultură, cadastru; 

■  d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

■  d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ; 

■  d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al  

Consiliului local; 

■  d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine; 

■  d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine; 

■  d-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale; 

■  d-nul Adrian Imireanu – Şef  Birou Proiecte; 
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■  d-nul Eugen Grosu – Inspector Compartiment Romi ;   

■  d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani; 

■  d-nul Valentin Gheorghiţă – Director Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia; 

■  d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

■  d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani; 

■  d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă Socială 

Focşani; 

■  d-nul Nelu Ioniţă -  Şef Ordine Publică Poliţia Locală Focşani; 

■  d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;  

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

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

Focsani; 

■  d-nul Cosmin Simion – Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice  

Focşani; 

■  d-nul Constantin Toader – Preşedintele Partida Romilor Pro Europa Vrancea 
 

         La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locale.  

D-nul consilier Dan Buzoi: „d-nule Primar, vă cerem să-l demiteţi pe domnul  

consilier, care a fost agresiv cu o persoană, cu un cetăţean al oraşului Focşani, pentru 

a nu păta imaginea primarului şi a administraţiei locale din Focşani. 

Nu este posibil, acceptabil, ca un cetăţean să vină să-şi rezolve problemele în  

Primărie şi să plece cu Salvarea.  

Deci, vă rugăm să luaţi măsurile în consecinţă pentru eliminarea aceste pete de 

pe obrazul administraţiei locale din Focşani”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „mă aşteptam la o asemenea discuţie, 

dar nu la deschiderea şedinţei, dar dacă tot s-a deschis subiectul …  

Vă aduc la cunoştinţă şi dvs. şi tuturor cetăţenilor municipiului Focşani că deja 

am constituit o comisie care va cerceta acest incident.  

Îmi cer eu scuze în numele consilierului şi a Primăriei municipiului Focşani în 

faţa tuturor cetăţenilor.  

Este într-adevăr un incident care nu trebuia să se întâmple, indiferent de 

situaţie, şi aştept întâi rezultatul acestei cercetări.  

D-nul consilier, până la pronunţarea rezultatului cercetărilor, nu va mai avea 

nici un fel de relaţii cu publicul, va fi doar, cu activităţi pe care i le voi delega eu”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: prezintă proiectul ordinii de zi care 

cuprinde 80 puncte: 

 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

  

1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 

Focşani şi bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din 
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venituri proprii, la 30 septembrie 2016, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi 

secţiunea de dezvoltare;   

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului 

Focşani pe anul 2016 a sumei de 1,80 mii lei pentru organizarea de către Consiliul 

Local al Tinerilor Focşani, a proiectului „Ani de liceu”; 

  

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 14,87 mii lei şcolii 

Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” Focşani pentru organizarea Concursului de 

Matematică „EUCLID”, ediţia a XII-a şi a Simpozionului Internaţional „Strategii 

inovative de evaluare – exemple de bună practică” în luna noiembrie 2016; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5,98 mii lei Colegiului 

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

2016, a Festivalului Concurs Regional-Interjudeţean de Folclor al elevilor de liceu 

„Vrancea, plai de dor”; 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 6,31 mii lei Colegiului 

Tehnic Auto „Traian Vuia” Focşani pentru organizarea Simpozionului on-line „Elevii 

de azi, antreprenorii de mâine” în luna noiembrie 2016; 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 20,00 mii lei din 

bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2016, Clubului Sportiv Municipal 

Focşani 2007 pentru organizarea competiţiei internaţionale de judo „Memorialul 

Aurel Câmpeanu” care se va desfăşura în luna noiembrie 2016; 

 

7. proiect de hotărâre privind suplimentarea ajutorului de urgenţă acordat prin 

Dispoziţia Primarului municipiului Focşani nr.3444/12.04.2016 d-nei Dragomir 

Ionela, cu domiciliul în Focşani str.Cartier C.F.R. nr. 10, bl. N3, sc. 2, ap. 34, pentru 

fiica acesteia Erika Elena;  

 

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

municipiul Focşani; 

 

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

obiectivul de investiţii „Contorizarea energiei termice la Blocul 15A, sc. 3, str. 

Comisia Centrală – municipiul Focşani”; 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 

municipiului Focşani pe anul 2016; 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 8-11 noiembrie 

2016, a unei delegaţii a municipiului Focşani în municipiul Alytus, Lituania în 

vederea analizării posibilităţii de cooperare şi stabilirii unor relaţii de prietenie, între 

cele două municipalităţi; 

 

12.  proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Focşani 

în Adunarea Generală şi în Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare 
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Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităţilor Focşani şi Goleşti, 

judeţul Vrancea; 

 

13. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focşani în Consiliul administrativ al Ansamblului Folcloric „Ţara 

Vrancei”; 

 

14.  proiect de hotărâre privind înfiinţarea Grupului de Lucru Local (GLL) la 

nivelul municipiului Focşani pentru elaborarea şi implementarea planului local de 

acţiune privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome; 

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării PARKING FOCŞANI SRL, 

societate comercială de drept public şi de interes local, având ca asociat unic 

municipiul Focşani; 

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea, în baza Legii nr. 34/1998, a liniilor 

prioritate pentru subvenţionarea din bugetul local al municipiului Focşani a 

asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii sociale pentru anul 2017, constituirii 

Comisiei de evaluare şi selecţionare, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

acesteia, Grilei de evaluare, categoriile de cheltuieli eligibile, precum şi nivelul 

mediu lunar al subvenţiei care se acordă pentru o persoană asistată;    

 

17. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, la Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 Focşani; 

 

18. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Focşani; 

 

19. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, la Grădiniţa cu program prelungit nr. 13 Focşani; 

 

20. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, la Grădiniţa cu program prelungit nr. 16 Focşani; 

 

21. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director,  la Grădiniţa cu program prelungit nr. 17 Focşani; 

 

22. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, la Grădiniţa cu program prelungit nr. 18 Focşani; 
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23. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, la Grădiniţa cu program prelungit nr. 23 Focşani; 

 

24. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Nicolae 

Iorga” Focşani; 

 

25. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Ion Basgan” 

Focşani; 

 

26. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Focşani; 

 

27. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Anghel 

Saligny” Focşani; 

 

28. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, la Şcoala Gimnazială Nr. 7 Focşani; 

 

29. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Alexandru 

Vlahuţă” Focşani; 

 

30. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel 

Mare” Focşani; 

 

31. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Duiliu 

Zamfirescu” Focşani; 

 

32. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, respectiv de director adjunct la Colegiul Tehnic „Edmond 

Nicolau” Focşani; 
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33. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, respectiv de director adjunct la Colegiul Tehnic „Gheorghe 

Asachi” Focşani; 

 

34. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, la Liceul Tehnologic „G.G.Longinescu” Focşani; 

 

35. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, respectiv de director adjunct la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” 

Focşani; 

 

36. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, respectiv de director adjunct la Colegiul Tehnic „Valeriu D. 

Cotea” Focşani; 

 

37. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, respectiv de director adjunct la Colegiul Naţional „Al.I.Cuza” 

Focşani; 

 

38. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, respectiv de director adjunct la Colegiul Naţional „Unirea” 

Focşani; 

 

39. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, respectiv de director adjunct la Colegiul Economic „Mihail 

Kogălniceanu” Focşani; 

 

40. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, respectiv de director adjunct la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” 

Focşani; 

 

41. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, la Liceul de Arte „Gheorghe Tăttărăscu” Focşani; 

 

42. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, respectiv de director adjunct la Liceul cu Program Sportiv 

Focşani; 
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43. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, respectiv de director adjunct la Colegiul Tehnic Auto „Traian 

Vuia” Focşani; 

 

44. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local 

al municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, la Şcoala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focşani; 

 

45. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al 

municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, la Clubul Sportiv Şcolar Focşani; 

 

46. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al 

municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, la Clubul Sportiv Şcolar de Gimnastică Focşani; 

 

47. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al 

municipiului Focşani care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea 

funcţiei de director, la Palatul Copiilor Focşani; 

 

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

Local al Municipiului Focşani nr.44/2012 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi numărului de personal pentru Poliţia Locală a municipiului Focşani, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

49. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 şi anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.113/2014 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Cantina de Ajutor 

Social Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

50. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 şi anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.196/2015 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de 

Dezvoltare Servicii Publice Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

51.  proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Focşani nr.276/30.10.2014 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare, organigramei, statului de funcţii şi numărului de 

personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului 

Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

52. proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice 

pe anul 2017 pentru funcţiile publice, centralizat la nivelul ordonatorului principal de 

credite şi din cadrul Primăriei municipiului Focşani, din instituţiile subordonate 

(Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, Poliţia Locală a municipiului 
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Focşani, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului 

Focşani); 

 

53.  proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local 

al municipiului Focşani nr.255/2016 privind constituirea Consiliului Comunitar 

Consultativ al municipiului Focşani şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al acestuia; 

 

54. proiect de hotărâre privind modificarea art.10 din Anexa la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.152/2015 pentru desemnarea 

mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la SC Compania de Utilităţi Publice SA Focşani; 

 

55.  proiect de hotărâre privind modificarea art.10 din Anexa la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.155/2015 pentru desemnarea 

mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la SC ENET SA Focşani; 

 

56. proiect de hotărâre privind modificarea art.10 din Anexa la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.156/2015 pentru desemnarea 

mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani; 

 

57.  proiect de hotărâre privind modificarea art.10 din Anexa la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.198/2016 pentru desemnarea 

mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la SC Administraţia Pieţelor Focşani SA; 

 

58.  proiect de hotărâre privind modificarea art.10 din Anexa nr.2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.130/2016 privind aprobarea modificării 

formei juridice a Societăţii Comerciale CUP SALUBRITATE din societate cu 

răspundere limitată în societate pe acţiuni; 

59.  proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor 

situate în municipiul Focşani în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite; 

 

60.  proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind constituirea 

dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor ce aparţin domeniului privat 

al municipiului Focşani, transmise în folosinţă pe durată nedeterminată şi fără plată, 

organizaţiilor cooperaţiei de consum şi meşteşugăreşti şi asociaţiilor meşteşugăreşti;

     

61.  proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.100/2011 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi executare a serviciilor de transport în regim de taxi 

şi în regim de închiriere pe raza municipiului Focşani, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 333/2015; 
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62.  proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru 

autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, 

exceptând mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Focşani; 

 

63. proiect de hotărâre privind însuşirea completărilor şi modificărilor aduse 

anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.383/10.12.2015 

privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

municipiului Focşani; 

 

64. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.384/10.12.2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani; 

 

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

asupra terenului în suprafaţă de 17,64 mp situat în Focşani, str.Pictor Grigorescu 

nr.49, sc.1, ap.2, aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, în favoarea 

doamnei Arbunea Viviana-Ioana; 

 

66. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de 

uz şi servitute asupra unui teren în suprafaţă de 6,96 mp. către ENGIE România SA – 

Distrigaz Sud Reţele SRL; 

 

67. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită către 

Societatea Naţională de Cruce Roşie – Filiala Vrancea, pe perioada 01.01.2017-

31.12.2021 a imobilului – construcţie şi teren aferent, în suprafaţă de 328,00 mp., 

situat în Focşani, str. Albinei nr.18, în vederea derulării proiectului Adăpost de 

Noapte „Sf. Nicolae cel Nou” pentru oamenii străzii; 

 

68. privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.302/2006 privind aprobarea delegării dreptului de administrare către unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Focşani, asupra clădirilor şi 

terenurilor aferente ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Focşani, în 

care acestea funcţionează, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

69. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării către SC ENET SA Focşani 

a unui bun ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, realizat în cadrul 

proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului 

Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi 

creşterii eficienţei energetice”; 

 

70. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor bunuri 

imobile către SC Administraţia Pieţelor Focşani SA – operatorul serviciului public de 

administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor şi 

oboarelor din municipiul Focşani; 

 

71. proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei lunare pentru 

locuinţele ANL de pe raza municipiului Focşani conform prevederilor Legii nr. 
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152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi a 

prevederilor Hotărârii de Guvern nr.962/2001 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

 

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

apartamentului situat în Focşani, Aleea Parc nr.9, bloc 67, tronson 11, ap.15, înscris 

în CF 54684-C1-U6 UAT Focşani către familia Coşoreanu Traian şi Coşoreanu 

Luminiţa; 

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

municipiului Focşani nr.117/2016 privind aprobarea vânzării cu plata integrală a 

garsonierei situată în Focşani, Aleea Parc nr.9, bloc 67, tronson 9, ap. 23, înscris în 

CF 54675-C1-U6 UAT Focşani către familia Gheorghiu Genys şi Gheorghiu Elena; 

 

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

repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

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

modificată şi a Hotărârii Consiliului Local nr.115/2016 privind aprobarea listei de 

priorităţi; 

 

75. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru un număr de 

5 familii în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată şi modificată şi 

Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

republicată; 

 

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

repartizează locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii 

locuinţei nr.114/1996, republicată şi modificată; 

 

77. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spaţiu pentru familia 

Pirvulescu Florigeta din imobilul situat în Focşani, Aleea Căminului nr.12, bl. G2, 

ap.36 în imobilul din str.Constructorului nr.12, bl. I 11, ap.55, în conformitate cu 

Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

78. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spaţiu pentru familia Şerban 

Ionel Nicolae din imobilul situat în Focşani, str. Revoluţiei nr. 16, ap.30 (tronson II) 

în imobilul din str.Revoluţiei nr.16, ap.34, în conformitate cu Legea locuinţei 

nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

79. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spaţiu pentru familia 

Dumitrescu Gina din imobilul situat în Focşani, Aleea Căminului nr.12, bl.G2, ap.79 

în imobilul din str. Slt. Gheorghe Potop nr.15, în conformitate cu Legea locuinţei 

nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

80. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spaţiu pentru familia Şerban 

Livia Vasilica din imobilul situat în Focşani, str.Revoluţiei nr.17, ap.39 în imobilul 
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din str. Revoluţiei nr.16, ap.21, în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „dacă în legătură cu proiectele de 

pe ordinea de zi avem de retras sau de adăugat proiecte !  

 Domnule Primar, poftiţi! 

 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „în primul rând, având în vedere unele 

solicitări apărute după convocarea Consiliului local, au mai apărut anumite proiecte 

care  le propun a fi introduse pe ordinea de zi, şi este vorba despre: 

 

1.  proiect de hotărâre privind constatarea încetării calităţii de consilier local a  

domnului Alecsandrescu Florin-Dorian; 

  

2. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a 

doamnei Bojoaică Valerica supleant pe lista Partidului Social Democrat la 

alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016 

în Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 39,12 mii lei Şcolii  

Gimnaziale „Anghel Salingy” Focşani pentru participarea ansamblului coral de elevi 

„Ding-Dong” la două concursuri internaţionale ce vor avea loc în luna noiembrie 

2016 în Grecia; 

  

4. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei serviciilor juridice în 

domeniul achiziţiilor publice şi implementării contractelor; 

  

5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al  

municipiului Focşani nr.203/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate şi desemnarea membrilor acestora. 

  

Şi, totodată, aş dori să solicit, retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de 

hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor bunuri imobile către 

SC Administraţia Pieţelor Focşani SA – operatorul serviciului public de 

administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor şi 

oboarelor din municipiul Focşani. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „dacă mai există alte proiecte …” 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „aş dori să mai adaug şi eu un proiect şi 

anume: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea completării art.1 şi anexei 2 la  

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.252/2010 privind 

aprobarea înfiinţării şi alegerii formei de gestiune a serviciului public de 
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administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor şi 

oboarelor din municipiul Focşani; 

 

Se supune la vot completarea ordinii de zi, cu cele 6 proiecte şi se  aprobă cu 

20 voturi „pentru" .  

 

Se supune la vot retragerea de ordinea de zi, a proiectului nr.70,  proiect de 

hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor bunuri imobile către 

SC Administraţia Pieţelor Focşani SA – operatorul serviciului public de 

administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor şi 

oboarelor din municipiul Focşani, şi se  aprobă cu 20 voturi „pentru" .  

Se supune la vot ordinea de zi, în totalitatea ei şi se  aprobă cu 20 voturi 

„pentru”. 
   

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „v-aş ruga domnilor consilieri să  

începem cu cele 2 proiecte, enunţate de d-nul Primar şi anume, punctul 81 al ordinii 

de zi: proiect de hotărâre privind constatarea încetării calităţii de consilier local 

a domnului Alecsandrescu Florin-Dorian”. 

  

Nu sunt observaţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 369. 

    

Se prezintă punctul 82 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre, privind 

validarea mandatului de consilier al d-nei Bojoaică Valerica supleant pe lista 

Partidului Social Democrat la alegerile autorităţilor administraţiei publice locale 

din data de 5 iunie 2016 în Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul 

Vrancea. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:  „după cum ştiţi şi dvs., s-a 

constituit comisia de validare, la începerea mandatului nostru de 4 ani de consilieri. 

Comisia, vă aduc la cunoştinţă, este formată din domnii consilieri: Bogdan-

Emilian Matişan, Dan Buzoi – secretar, Radu Niţu, d-na consilier Cătălina Lupu şi d-

nul consilier Marius-Eusebiu Iorga,   care este aleasă pe perioada celor 4 ani. 

Vă rog, comisia de validare,  să ne retragem pentru a verifica documentele. 

Facem o pauză de 5 minute, mulţumesc”. 

Comisia de validare, revine în sală. 

Se supune la vot discutarea proiectului de hotărâre de la punctul 82, privind 

validarea mandatului de consilier local al doamnei Bojoaică Valerica supleant 

pe lista Partidului Social Democrat la alegerile autorităţilor administraţiei 

publice locale din data de 5 iunie 2016 în Consiliul local al municipiului Focşani, 

judeţul Vrancea şi se aprobă cu 20 voturi  „pentru”. 
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  D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:”dau citire procesului verbal al 

comisiei de validare, din 27 octombrie 2016. 

 Astăzi, 27 octombrie 2016 comisia de validare, aleasă în baza Hotărârii 

nr.199/2016 a Consiliului Local al municipiului Focşani a examinat în conformitate 

cu prevederile art.31, alin.3 şi art.33 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea 

alegerii d-nei consilier local Bojoaică Valerica. 

Prin adresa nr.574/26.10.2016 Partidul Social Democrat, Organizaţia Judeţeană 

Vrancea, a confirmat apartenenţa politică a supleantului Bojoaică Valerica. Comisia 

constată că au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu este cazul de 

incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea d-nei consilier local 

Bojoaică Valerica. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. Semnează comisia de 

validare”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„d-na consilier  Bojoaică Valerica, 

vă rog să depuneţi jurământul”. 

D-na consilier Valerica Bojoaică, depune jurământul. 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 370. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„vă urez succes d-na consilier în 

noua misiune a dvs.”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu voiam să o felicit pe d-na consilier 

Bojoaică, pentru că este alături de noi, şi mă bucur foarte mult că aţi reuşit să faceţi 

rapid această schimbare. A plecat d-nul Alecsandrescu, a venit d-na Bojoaică. 

 Şi aş vrea să vă rog, ca pe viitor să procedaţi exact la fel şi când este vorba şi 

de alţi colegi. Nu să amânăm cu săptămânile, cum s-a mai întâmplat. 

Atât voiam să vă spun şi îi doresc d-nei Bojoaică o activitate rodnică în sânul 

nostru, aici, la Consiliul local”. 

 

   Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„vă propun să continuăm cu punctul  

85 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focşani nr.203/2016 privind organizarea comisiilor de 

specialitate pe domenii de activitate şi desemnarea membrilor acestora; este 

vorba de înlocuirea d-nului Alecsandrescu cu d-na consilier Valerica Bojoaică. 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 371. 
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  Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Focşani şi bugetului 

instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri 

proprii, la 30 septembrie 2016, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea 

de dezvoltare;  

  

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 372. 

 

 

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

alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2016 a sumei de 1,80 

mii lei pentru organizarea de către Consiliul Local al Tinerilor Focşani, a 

proiectului „Ani de liceu”; 

  

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 373. 

 

 

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

aprobarea alocării sumei de 14,87 mii lei şcolii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” 

Focşani pentru organizarea Concursului de Matematică „EUCLID”, ediţia a 

XII-a şi a Simpozionului Internaţional „Strategii inovative de evaluare – 

exemple de bună practică” în luna noiembrie 2016; 

   

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 374. 

 

 

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

aprobarea alocării sumei de 5,98 mii lei Colegiului Economic „Mihail 

Kogălniceanu” Focşani pentru organizarea, în luna noiembrie 2016, a 

Festivalului Concurs Regional-Interjudeţean de Folclor al elevilor de liceu 

„Vrancea, plai de dor”; 

 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 375. 

 

 

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

aprobarea alocării sumei de 6,31 mii lei Colegiului Tehnic Auto „Traian Vuia” 

Focşani pentru organizarea Simpozionului on-line „Elevii de azi, antreprenorii 

de mâine” în luna noiembrie 2016; 
    

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 376. 
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Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea alocării sumei de 20,00 mii lei din bugetul local al municipiului 

Focşani pe anul 2016, Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007 pentru 

organizarea competiţiei internaţionale de judo „Memorialul Aurel Câmpeanu” 

care se va desfăşura în luna noiembrie 2016; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 377. 

  

     

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

suplimentarea ajutorului de urgenţă acordat prin Dispoziţia Primarului 

municipiului Focşani nr.3444/12.04.2016 d-nei Dragomir Ionela, cu domiciliul în 

Focşani str.Cartier C.F.R. nr. 10, bl. N3, sc. 2, ap. 34, pentru fiica acesteia Erika 

Elena;  

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 378. 

  

   

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

aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în municipiul Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr.379. 

  

 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Contorizarea energiei termice la Blocul 15A, sc. 3, str. Comisia Centrală – 

municipiul Focşani”; 

  

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 380. 

  

     

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

aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focşani pe anul 2016; 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „d-nule preşedinte, stimaţi colegi, 

aşa cum am discutat  aseară, după ce s-au realizat aceste proiecte de hotărâri, au mai 

apărut la aparatul tehnic al Primăriei, solicitări din partea unor instituţii din 

subordinea Primăriei, care au mai solicitat fonduri, drept pentru care o să fac acest 

amendament după cum urmează: 
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BUGETUL LOCAL: 

  

- se suplimentează cu 39,12 mii lei bugetul Şcolii Gimnaziale ”Anghel Saligny” la 

subcapitolul bugetar ”Învăţământ primar”, articolul bugetar ”Alte cheltuieli cu bunuri 

şi servicii” pentru participarea ansamblului coral al Şcolii la 2 concursuri în Grecia; 

 

- se suplimentează cu 6,10 mii lei bugetul Colegiului Tehnic ”Gheorghe Asachi” la 

subcapitolul bugetar ”Învăţământ secundar superior”, articolul bugetar ”Reparaţii 

curente” pentru rezolvarea unor măsuri  impuse de Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă Vrancea; 

 

- se suplimentează cu 5,22 mii lei bugetul Şcolii Gimnaziale nr.3 la subcapitolul 

bugetar ”Învăţământ primar”, articolul bugetar ”Reparaţii curente” pentru rezolvarea 

unor măsuri  impuse de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea; 

 

- se suplimentează cu 2,00 mii lei bugetul Primăriei la capitolul bugetar ”Autorităţi 

executive”, articolul bugetar ”Maşini, echipamente şi mijloace de transport”, poziţia 

”aparat aer condiţionat”; 

 

- se suplimentează cu suma de 310,00  mii lei bugetul Ateneului Popular 

”Mr.Gh.Pastia” reprezentând subvenţie acordată din bugetul local la articolul bugetar 

”Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” pentru realizare proiecte culturale, conform 

adresei transmisă de această unitate; 

 

- se suplimentează cu suma de 500,00  mii lei bugetul Ansamblului Folcloric ”Ţara 

Vrancei” reprezentând subvenţie acordată din bugetul local la articolul bugetar ”Alte 

cheltuieli cu bunuri şi servicii” pentru realizare proiecte culturale, conform adresei 

transmisă de această unitate; 

 

- se diminuează bugetul primăriei cu suma de 862,44 mii lei din care, 400 mii lei de 

la subcapitolul bugetar ”Alte servicii publice generale”, articolul bugetar ” Alte 

bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare” şi 462,44 mii lei de la subcapitolul 

bugetar ”Iluminat public”, articolul bugetar ”Încălzit, iluminat şi forţă motrică” 

 

 BUGETUL ACTIVITĂŢILOR AUTOFINANŢATE: 

 

- se suplimentează bugetul Liceului Tehnologic G.G.Longinescu cu suma de 2,40 mii 

lei reprezentând venituri din donaţii şi sponsorizări repartizate la partea de cheltuieli 

astfel: 1,00 mii lei la articolul bugetar ”Transport” şi 1,40 mii lei la articolul bugetar 

”Apă, canal, salubritate”. 
  

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bogdan-Emilian Matişan, se 

adoptă cu 21 voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan, fiind adoptat cu 

21 voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 381.    
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  Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ doamnelor şi domnilor consilieri, 

intrăm în mai multe proiecte de hotărâre, care… urmează procedura de vot secret. 

Pentru aceasta, trebuie să alegem o comisie formată din trei membri de numărare a 

voturilor. 

Dacă sunteţi de acord cu numărul de 3! ” 
 

Se supune la vot numărul de 3 membri în comisia de numărare a voturilor şi se 

aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri pentru 

comisia de numărare a voturilor”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: “aş propune pe: d-nul Mihai Petruţ, d-nul Mihai 

Nedelcu şi d-na Lauriana Ailincuţei”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: “d-nule Preşedinte, aş vrea să 

supuneţi atenţiei colegilor, ca această comisie să rămână aceeaşi pentru toate celelalte 

proiecte de pe ordinea de zi, ca să nu tot alegem la fiecare proiect”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„da, dacă sunteţi de acord cu 

propunerea d-nului consilier Matişan?” 

 

Nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot comisia de numărare a voturilor şi 

menţinerea acestei comisii pentru toate celelalte proiecte de pe ordinea de zi şi se 

aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

 

 

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

aprobarea deplasării, în perioada 8-11 noiembrie 2016, a unei delegaţii a 

municipiului Focşani în municipiul Alytus, Lituania în vederea analizării 

posibilităţii de cooperare şi stabilirii unor relaţii de prietenie, între cele două 

municipalităţi; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „pentru că am discutat aseară la 

comisii vis-a-vis de componenţă, am înţeles că două persoane vor fi din partea 

aparatului Primarului şi două persoane din partea Consiliului local. 

Din partea Consiliului local… din partea grupului PSD, propunerea este: 

Bogdan-Emilian Matişan”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-na 

consilier Alina-Ramona Drumea”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ mergem mai departe, urmează să 

fie trecute pe buletinele de vot şi după care sunt validate în funcţie de numărul de 

voturi obţinut de fiecare persoană în parte. 
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Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentanţilor municipiului Focşani în Adunarea Generală şi în 

Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul 

de salubrizare a localităţilor Focşani şi Goleşti, judeţul Vrancea; 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD, pentru 

Adunarea Generală a Acţionarilor, îl propunem pe d-nul Radu Niţu. 

Iar pentru Consiliul Director, tot pe d-nul consilier Radu Niţu”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-nul 

consilier Dan Buzoi”. 

 

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

desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focşani în 

Consiliul administrativ al Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei”; 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-na consilier Cătălina Lupu. 

 

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

înfiinţarea Grupului de Lucru Local (GLL) la nivelul municipiului Focşani 

pentru elaborarea şi implementarea planului local de acţiune privind 

incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul consilier Daniel Ungureanu. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-nul 

consilier  Neculai Tănase”. 

 

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

aprobarea înfiinţării PARKING FOCŞANI SRL, societate comercială de drept 

public şi de interes local, având ca asociat unic municipiul Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „îl propun ca şi administrator pe 

d-nul fost consilier, Florin-Dorian Alecsandrescu. 
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 Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea, în baza Legii nr. 34/1998, a liniilor prioritate pentru subvenţionarea 

din bugetul local al municipiului Focşani a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă 

servicii sociale pentru anul 2017, constituirii Comisiei de evaluare şi 

selecţionare, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, Grilei de 

evaluare, categoriile de cheltuieli eligibile, precum şi nivelul mediu lunar al 

subvenţiei care se acordă pentru o persoană asistată;     

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-nele 

consilier:  Laura Mihaela Ciocoeaş şi Irina-Anca Maria-Panaite”. 

 

  

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „ propunem pe d-na consilier  Alina-Ramona 

Drumea”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „propunem pe d-nul Alexandru-

Sebastian Bodnar. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „  pe d-nul  Dan Buzoi”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-na Cristina-Elena Constantinescu. 
                                                    

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 
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să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 13 Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul consilier Ionuţ Mersoiu şi d-na Carmen Constantin. 

Fac precizarea că numele care s-au auzit, probabil că nu sunt foarte cunoscute, 

ca şi propuneri ale noastre. Sunt cetăţeni ai municipiului Focşani, care sunt părinţi ai 

căror copii învaţă la şcolile respective. Am vrut practic să reparăm o … să spun o 

greşeală din metodologie, când, părinţii doar asistă, cu titlu de observatori şi nu se 

implică în mod activ în acest concurs”.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „şi aş adăuga eu un pic. Să fie cât 

mai multă democraţie. Să se înţeleagă că nu există un interes din partea cuiva, ca să 

iasă, nu ştiu mai cine”. 
  

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 16 Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul consilier  Ionuţ Mersoiu şi d-na Monica-Alina Coroamă. 
  

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 17 Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul Marius-Eusebiu Iorga şi d-nul Dan Grigoraş.  

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 18 Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 
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D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul Emanuel Gongu şi d-na Georgeta Mocanu. 
  

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 23 Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-na 

Alina-Ramona Drumea”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-na Diana-Cătălina Cotea. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-na 

Irina-Anca Maria-Panaite”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-na Iuliana Farcaş. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Ion Basgan” Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-nul  

Alin-Claudiu Dobre”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul  Dan Grigoraş. 
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Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-nul 

Ionuţ Filimon”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul consilier Cătălina Lupu. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Anghel Saligny” Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul  Nicolae-Adrian Rădulescu şi Radu Niţu. 
  

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul Costel Bîrsan şi d-na Cătălina Lupu. 

 

  

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă” 

Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul Radu Niţu şi d-na Margareta Gurău. 
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Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-nul  

Dan Buzoi”. 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul Marius-Eusebiu Iorga. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” 

Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-na 

Irina-Anca Maria-Panaite”. 

  

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul Marius-Eusebiu Iorga . 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-na Ana-

Maria Dimitriu. 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul Tiberiu-Cătălin Miron. 

 

 

Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 
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D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul Ionuţ Mersoiu şi Cătălina Lupu. 
 
 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Liceul Tehnologic „G.G.Longinescu” Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul Marius-Eusebiu Iorga şi d-nul Liviu Barbu. 

  

  

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul Marius-Eusebiu Iorga şi d-nul Constantin Olteanu. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-na 

Alina-Ramona Drumea”. 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-na Genoveva Soare. 

  

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Colegiul Naţional „Al.I.Cuza” Focşani; 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 
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D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-na Ana-

Maria Dimitriu. 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul Bogdan-Emilian Matişan. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Colegiul Naţional „Unirea” Focşani; 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-nul 

consilier  Dan Buzoi”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul Marius-Eusebiu Iorga. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” 

Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-nul 

Alin-Claudiu Dobre”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul Ionuţ Mersoiu. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-na 

Alina-Ramona Drumea”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul Bogdan-Emilian Matişan. 
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Se prezintă punctul 41 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Liceul de Arte „Gheorghe Tăttărăscu” Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD propunem 

pe d-na Felicia Chirilă şi Bogdan-Emilian Matişan. 
   

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Liceul cu Program Sportiv Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Mihai Petruţ: „rog să se consemneze,  eu nu particip la vot”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-na Ana-

Maria Dimitriu”. 

 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul Emanuel Gongu. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul Radu Niţu şi d-nul Costel Bîrsan. 
  
  

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Şcoala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 
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D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-nul Dan 

Buzoi”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul consilier Radu Niţu. 

  

 

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

desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Clubul Sportiv Şcolar Focşani; 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul consilier Radu Niţu. 

 

 

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

desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Clubul Sportiv Şcolar de Gimnastică Focşani; 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

D-nul consilier Dan Buzoi: „din partea grupului PNL, propunem pe d-nul 

Ionuţ Filimon”. 

 

 

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

desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Palatul Copiilor Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„ vă rog să faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea grupului PSD 

propunem pe d-nul Bogdan-Emilian Matişan. 
  

 Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „acestea sunt proiectele cu vot 

secret. Până ce tehnicul rezolvă cu buletinele de vot, până redactează, aduce la 

semnat, ştampilat buletinele de vot dorim să continuăm cu celelalte proiecte de 

hotărâri care sunt pe ordinea de zi. 

Sunteţi de acord ?” 

 

 

Doamnele şi domnii consilieri sunt de acord cu continuarea proiectelor de pe 

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

modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani 

nr.44/2012 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de 

personal pentru Poliţia Locală a municipiului Focşani, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 382. 

 

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

modificarea anexei nr.1 şi anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr.113/2014 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi numărului de personal pentru Cantina de Ajutor Social Focşani, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 383. 

 

 

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

modificarea anexei nr.1 şi anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr.196/2015 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „aşa cum am discutat aseară, am 

luat hotărârea împreună şi cu d-nul Primar Cristi Valentin Misăilă, să păstrăm încă 

compartimentul acela de iluminat public, până când o să reuşim să externalizăm acel 

serviciu.  

 Drept urmare, proiectul de hotărâre se va modifica şi o să vă citesc ce ar trebui 

eliminat sau cum ar trebui să se citească în text ca să se noteze în procesul verbal, ca 

şi amendament, evident. 

 - la anexa nr.1 - la Compartimentul semaforizare şi indicatoare rutiere - 

Serviciul reparaţii străzi, semaforizare, marcaje şi indicatoare rutiere, administrare 

parcări numărul de posturi creşte de la 7 la 8; - SE ELIMINĂ TEXTUL ; 

- numărul total de posturi din cadrul Serviciului reparaţii străzi, semaforizare, 

marcaje şi indicatoare rutiere, administrare parcări creşte de la 32 la 33; - SE 

ELIMINĂ TEXTUL. 

Sunt acele persoane care … trebuia să se crească numărul acestui 

compartiment, dar vor rămâne tot acolo. 

- la Compartimentul mecanizare – Serviciul mecanizare – ridicări auto numărul 

de posturi se reduce de la 27 la 25; SE VA CITI CORECT de la 27 la 23 ; 
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- numărul total de posturi din cadrul Serviciului mecanizare – ridicări auto se 

reduce de la 39 la 37; SE VA CITI CORECT de la 39 la 35; 

- SE ADAUGĂ TEXTUL “- la Compartimentul iluminat public numărul de 

posturi se reduce de la 4 la 3, toate fiind posturi de execuţie”; 

Tot la anexa 1,  

- Compartimentul iluminat public se desfiinţează; - SE ELIMINĂ TEXTUL. 

La anexa nr.2 , reprezentând statul de funcţii : 

- SE ELIMINĂ TEXTUL, trecerea a două posturi ocupate de şofer I de la  

Compartimentul iluminat public la Compartimentul mecanizare – Serviciul 

mecanizare – ridicări auto;  

- SE ELIMINĂ TEXTUL - trecerea unui post ocupat de  muncitor calificat II de 

la Compartimentul iluminat public la Compartimentul semaforizare şi indicatoare 

rutiere - Serviciul reparaţii străzi, semaforizare, marcaje şi indicatoare rutiere, 

administrare parcări;  

- Compartimentul iluminat public se desfiinţează; - SE ELIMINĂ TEXTUL; 

La numerele curente, la capitolele la care se referă, la renumerotarea punctelor 

din acest regulament - la Serviciul mecanizare-ridicări auto numerele curente, 

numerele curente sunt  de la 136 la 172, SE VA CITI CORECT de la 136 la 170 ;  

- respectiv la Compartiment mecanizare numerele curente sunt de la 137 la 161, 

SE VA CITI CORECT de la 137 la 159 ; 

- iar la Compartiment ridicări auto numerele curente sunt de la 162 la 172, SE 

VA CITI CORECT de la 160 la 170; 

- la Serviciul pază obiective – supraveghere video numerele curente sunt de la 

173 la 200, SE VA CITI CORECT de la 171 la 198 respectiv la Compartiment pază 

obiective numerele curente sunt de la 174 la 189, SE VA CITI CORECT de la 172 la 

187 ; 

- iar la Compartiment supraveghere video numerele curente sunt de la 190 la 

200 SE VA CITI CORECT de la 188 la 198; 

- SE ADAUGĂ TEXTUL “- la Compartiment iluminat public numerele curente 

sunt de la 199 la 201;” 

- la Serviciul reparaţii străzi, semaforizare, marcaje şi indicatoare rutiere, 

administrare parcări numerele curente sunt de la 201 SE VA CITI CORECT de la 

202 ; 
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- la 233, respectiv la Compartiment semaforizare şi indicatoare rutiere numerele 

curente sunt de la 202 SE VA CITI CORECT de la 203”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „d-nule preşedinte, probabil că aţi studiat 

acest proiect de hotărâre, am văzut că la Serviciul Ridicări auto, sunt de la 39 la 37 de 

angajaţi, la Ridicări auto. Mie mi se pare … nu ştiu ce fac oamenii aceştia! Se mai 

ridică maşini! 37 de oameni la Ridicări auto?”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „revin atunci. 

Numărul total de posturi din cadrul Serviciului Mecanizare, ridicări auto, este 

un serviciu care include pe cei cu ridicări auto. Inclusiv mecanizarea …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… eu vreau să ştiu ce fac oamenii aceştia, 

poate fac, nu zic că nu fac …”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „atenţie. Ridicări auto, se reduce 

corect de la 39 la 35. Deci, ei sunt 35 de oameni întreg compartimentul de 

mecanizare. Acolo sunt mecanicii, sunt şoferii, şi probabil că sunt şi, nu ştiu … ”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „…iar ridicările auto, după cum bine 

ştiţi, nu mai sunt în acest moment în vigoare, dar se utilizează acest sistem de ridicări 

auto, atunci când pe anumite sectoare de străzi se efectuează lucrări şi este necesar să 

se intervină pentru degajarea acelor lucrări, a acelor străzi, de asta”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „am înţeles, dar mie mi s-au părut cam 

mulţi, asta vreau să vă spun…”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „în compartiment, se desfăşoară şi 

alte activităţi, nu numai ridicări auto”. 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „nu există un serviciu separat. 

Asta era ideea. Ei au băgat pe toţi …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:„cred că s-a înţeles de toată lumea”. 

Se supun la vot amendamentele d-lui consilier Bogdan-Emilian Matişan, se 

adoptă cu 21 voturi „pentru”. 

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

amendamentele formulate de d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan, fiind adoptat 

cu 21 voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 384. 

 

 

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

modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani 

nr.276/30.10.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare, organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal ale 
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Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului 

Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 385. 

 

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

aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru funcţiile 

publice, centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite şi din cadrul 

Primăriei municipiului Focşani, din instituţiile subordonate (Serviciul Public 

Local de Asistenţă Socială Focşani, Poliţia Locală a municipiului Focşani, 

Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului 

Focşani); 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 386. 

 

 

Se prezintă punctul 53 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani 

nr.255/2016 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al 

municipiului Focşani şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al acestuia; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 387. 

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

modificarea art.10 din Anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.152/2015 pentru desemnarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de 

Utilităţi Publice SA Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 388. 

 

 

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

modificarea art.10 din Anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.155/2015 pentru desemnarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC ENET SA 

Focşani; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 389 . 

 

 

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

modificarea art.10 din Anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului 
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Focşani nr.156/2015 pentru desemnarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC TRANSPORT 

PUBLIC SA Focşani; 

 

 D-nul consilier Neculai Tănase: „deci, eu am înţeles că aici este vorba de 

faptul că nu se mai retribuie, nu ?” 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „da, aţi înţeles bine, de data asta”.  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 390. 

 

 

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

modificarea art.10 din Anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.198/2016 pentru desemnarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Administraţia 

Pieţelor Focşani SA; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 391. 

 

 

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

modificarea art.10 din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.130/2016 privind aprobarea modificării formei juridice a Societăţii 

Comerciale CUP SALUBRITATE din societate cu răspundere limitată în 

societate pe acţiuni; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 392. 

 

 

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

aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în municipiul Focşani în 

categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 393. 

 

 

 Se prezintă punctul 60 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Focşani, 

transmise în folosinţă pe durată nedeterminată şi fără plată, organizaţiilor 

cooperaţiei de consum şi meşteşugăreşti şi asociaţiilor meşteşugăreşti;  
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 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 394. 

 

 

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

modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.100/2011 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi executare a serviciilor de transport în regim de taxi şi în regim de 

închiriere pe raza municipiului Focşani, modificată prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 333/2015; 

 

 D-nul consilier Daniel Ungureanu: „să se consemneze că eu nu particip la 

vot”. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 395. 

 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „vă propun o pauză d-nule 

Preşedinte, că mai avem …dacă se poate”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „…mai avem destule. Luăm o 

pauză de 10 minute”. 

Domnii consilieri, revin în sală după pauza de 10 minute. 

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

reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport mărfuri cu 

masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, exceptând mijloacele de 

transport în comun, pe raza municipiului Focşani; 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „urmare a dezbaterilor publice  

care au avut loc după ce proiectul de hotărâre a fost afişat conform prevederilor 

legale au fost prezentate aseară o serie de modificări propuse a acestui proiect de 

hotărâre  urmare a acestor dezbateri publice. 

Prima modificare: modificarea art. 2 în sensul completării rutei de deplasare 

pentru autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 

3,5 tone, cu str.Anghel Salingy, str.1 Decembrie 1918, str.Brăilei şi cu str.Str. 

Odobeşti şi str.Bicaz, str.Viilor, str.Ion Neculce, str.Piaţa Obor şi str.Vrancei, 

str.Milcov şi Fdt.Vîlcele 

Alin. (2) al art. 4 se modifică şi va avea următoul cuprins: 

(2) În cazuri excepţionale, care vor fi definite prin Dispoziţia Primarului 

municipiului Focşani, accesul autovehiculelor de transport mărfuri cu masa maximă 
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autorizată mai mare de 3,5 tone va fi permis pe tot intervalul orar al zilei, cu plata 

unei taxe speciale de acces aferentă, prevăzută la art. 5 alin. (2) din hotărâre. 

Alin. (1) și (2) al Art.5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Aprobarea instituirii unor taxe speciale de acces, funcţie de grupa de clasificare 

a autovehiculului de transport, după cum urmează: 

- pentru autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone şi 5 

tone taxele de acces vor fi de 10 lei/lună şi 100 lei/an 

- pentru autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 5 tone şi 7,5 

tone taxele de acces vor fi de 20 lei/lună şi 200 lei/an 

- pentru autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 7,5 tone şi 12 

tone taxele de acces vor fi de 30 lei/lună şi 300 lei/an 

- pentru autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 12 tone taxele 

de acces vor fi de 50 lei/lună şi 500 lei/an 

Aprobarea instituirii unor taxe speciale de acces pentru cazurile excepţionale, 

funcţie de grupa de clasificare a autovehiculului de transport, după cum urmează: 

- pentru autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone şi 5 

tone taxele de acces vor fi de 15 lei/lună şi 150 lei/an 

- pentru autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 5 tone şi 7,5 

tone taxele de acces vor fi de 30 lei/lună şi 300 lei/an 

- pentru autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 7,5 tone şi 12 

tone taxele de acces vor fi de 45 lei/lună şi 450 lei/an 

- pentru autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 12 tone taxele 

de acces vor fi de 75 lei/lună şi 750 lei/an 

Modificarea art. 6 alin. (2) în sensul eliminării Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Vrancea. 

Modificarea art. 7 în sensul completării acestuia cu: autovehiculele deţinute sau 

utilizate în baza unui drept legal de către serviciile publice comunitare pentru situaţii 

de urgenţă, deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către instituţii ale statului 

cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională; deţinute sau utilizate în baza unui 

drept legal de Administraţia Naţională a Penitenciarelor; deţinute sau utilizate în baza 

unui drept legal de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 

şi utilizate pentru activitatea de inspecţie şi control; utilaje specializate sau adaptate 

pentru deszăpezire; care efectuează transporturi funerare; care efectuează transportul 

de echipamente, medicamente şi alte asemenea de prim ajutor şi ajutoare umanitare în 

cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; destinate prin construcţie tractării 
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vehiculelor avariate, inclusiv vehiculele tractate de acestea; care efectuează 

transporturi poştale; specializate, destinate prin construcţie salubrizări”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ aş dori introducerea unui articol, care să sune  

cam aşa:  

Se interzice transportul mărfurilor către, sau de la societăţile comerciale în 

intervalul orar 22 – 06, dacă punctele de descărcare/încărcare ale acestora sunt 

amplasate la o distanţă mai mică de 100 metri de cea mai apropiată locuinţă. 

Face excepţie, aprovizionarea cu lapte proaspăt şi produse de panificaţie. 

În acest caz, aprovizionarea se va face cu autovehicule cu masa maximă  

autorizată de 3,5 tone. 

În cazul încălcării acestei hotărâri, societatea comercială se sancţionează astfel: 

- la prima abatere, societatea comercială, se sancţionează cu amendă de 1000 

lei; 

- la a doua abatere, societatea comercială, se sancţionează cu amendă de 2000 

lei;  

- la a treia abatere, societatea comercială, se sancţionează cu retragerea 

dreptului de a efectua activităţi comerciale”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „voiam să întreb, la acest amendament, cum 

vă daţi seama care este a doua sau a treia abatere. Există o bază de date nu, deşi este 

cam dificilă chestia asta!”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „…are bază de date …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… dacă are …”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „…nu ştiu dacă este corectă 

exprimarea, transportului de mărfuri în această perioadă.  

Este vorba de … probabil vreţi să faceţi referire la încărcarea şi descărcarea 

mărfurilor în această perioadă…”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… da …”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… nu, că dvs. aşa aţi spus… dacă 

doriţi să mai reluaţi articolul încă odată. Spuneţi interzicerea transportului de mărfuri 

în perioada 22 – 06, dacă încărcarea şi descărcarea se face la puncte de aprovizionare 

sau magazine care sunt amplasate la o distanţă mai mică de … ”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… de 100 metri…”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ eu consider că este normal să … 

dacă doriţi acest amendament, să fie încărcarea/descărcarea, nu transportul…”. 

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „… corect…”. 
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 D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… doar încărcarea şi descărcarea, nu 

transportul”.  

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „… da”. 

 

 

Se supun la vot amendamentele d-lui consilier Bogdan-Emilian Matişan, se 

adoptă cu 21 voturi „pentru”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „cu modificarea respectivă”. 

 

Se supun la vot amendamentele d-lui consilier  Costel Bîrsan, se adoptă cu 21 

voturi „pentru”. 

  

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

amendamentele formulate de d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan şi d-nului 

consilier Costel Bîrsan, fiind adoptate cu 21 voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr.  

396. 

 

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

completărilor şi modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.383/10.12.2015 privind însuşirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al municipiului Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 397. 

 

 

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

completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.384/10.12.2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al municipiului Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 398. 

 

 

Se prezintă punctul 65 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă 

de 17,64 mp situat în Focşani, str.Pictor Grigorescu nr.49, sc.1, ap.2, aparţinând 

domeniului privat al municipiului Focşani, în favoarea doamnei Arbunea 

Viviana-Ioana; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 399. 
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Se prezintă punctul 66 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute asupra unui 

teren în suprafaţă de 6,96 mp. către ENGIE România SA – Distrigaz Sud Reţele 

SRL; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 400. 

 

 

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

aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită către Societatea Naţională de Cruce 

Roşie – Filiala Vrancea, pe perioada 01.01.2017-31.12.2021 a imobilului – 

construcţie şi teren aferent, în suprafaţă de 328,00 mp., situat în Focşani, str. 

Albinei nr.18, în vederea derulării proiectului Adăpost de Noapte „Sf. Nicolae 

cel Nou” pentru oamenii străzii; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 401. 

 

 

Se prezintă punctul 68 al ordinii de zi:  privind modificarea Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.302/2006 privind aprobarea 

delegării dreptului de administrare către unităţile de învăţământ preuniversitar 

de stat din municipiul Focşani, asupra clădirilor şi terenurilor aferente ce 

aparţin domeniului public şi privat al municipiului Focşani, în care acestea 

funcţionează, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 402. 

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

aprobarea încredinţării către SC ENET SA Focşani a unui bun ce aparţine 

domeniului public al municipiului Focşani, realizat în cadrul proiectului 

„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani 

pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi 

creşterii eficienţei energetice”; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 403. 

 

 

Punctul 70 de pe ordinea de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

concesionării directe a unor bunuri imobile către SC Administraţia Pieţelor 

Focşani SA – operatorul serviciului public de administrare şi exploatare a 

pieţelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor şi oboarelor din municipiul 

Focşani, a fost retras de pe ordinea de zi. 

 

 



 38 

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

stabilirea cuantumului chiriei lunare pentru locuinţele ANL de pe raza 

municipiului Focşani conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată şi a prevederilor 

Hotărârii de Guvern nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „întrucât această hotărâre de guvern este din  

14.04.2015 şi este continuarea unui legi, Legea nr.221/24.07.2015 şi a OUG nr. 

35/02.09.2015, vă daţi seama că … mi se pare cumva aberant să se mărească taxele 

acestea. Mă gândeam că, poate atunci când a iniţiat d-nul Dragnea acele 102 eliminări  

de taxe, ar fi putut să o includă şi pe asta, mai ales că la Ministerul Dezvoltării este 

d-nul Dâncu …   .”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:  „… v-aţi supărat mai tare …” 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „… nu ne supărăm mai tare, cred că este mai bine  

pentru cetăţeni, pentru că ar fi bine să aibă nişte taxe mai mici”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „unii se apucă şi construiesc case 

pentru tineri iar unii vor să-i dea afară. Iar guvernul care vrea să dea afară tinerii din 

ANL-uri, se numeşte Guvernul Cioloş, care din punctul meu de vedere nu are nici o 

legitimitate în faţa cetăţenilor României. Şi de ce spun lucrul acesta, pentru că în 

aprilie 2016, acest guvern de tehnocraţi … probabil că le plac foarte mult calculele 

complicate, aprobă o hotărâre de guvern 251/2016, prin care stabilesc o altă 

modalitate de calcul a acestor chirii. 

Vreau să vă spun că, Grupul PSD nu este de acord cu acest proiect de hotărâre, 

nu este de acord nici cu această aberaţie din punctul meu de vedere a acestui guvern, 

pentru că, chiriile nu numai că se dublează, unele dintre ele se, chiar se triplează 

având în vedere metodologia prin care au inventat-o cei de la guvern şi datorită 

faptului că, noi doar administrăm aceste clădiri şi nu vrem să punem aceşti tineri, în 

pragul iernii în situaţia de a fi evacuaţi pentru că nu-şi pot semna actele adiţionale sau 

contractele de chirie … deci, nu-i putem lăsa în stradă. Grupul PSD o să voteze acest 

proiect de hotărâre , chiar dacă nu suntem de acord cu ea”. 
 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu am urmărit cu atenţie, şi chiar am văzut 

… am mers pe firul apei, aşa … această lege este a Guvernului Ponta, deci, nu are 

nici o treabă cu Guvernul Cioloş, cum spunea d-nul Matişan. Până la urmă asta nu are 

nici o importanţă… este o nedreptate … o nedreptate, prin care Guvernul Ponta a 

încercat să o facă … nu ştiu … poate nu a fost cu rea intenţie, s-a propagat până în 

ziua de astăzi, şi nu sunt de acord să mărim chiriile pentru că sunt nişte locuinţe 

pentru tineri. Fiind nişte locuinţe pentru tineri, eu vă spun că nu au bani pentru a plăti 

o chirie în plus. Eu de exemplu, nu sunt de acord să votez acest proiect pozitiv ”. 

 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „în urma şedinţei comisiilor reunite de 

fond locativ şi ANL din 21.10.2016, au făcut referire la faptul că locuinţele ANL, 
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unele dintre ele nu au cărţile funciare întocmite. Şi atunci, astăzi am depus o sesizare 

la Primărie cu nr.69740/27.10.2016 şi vă rog să-mi daţi voie să dau citire acestei 

sesizări: 

 

Grupul consilierilor PNL din cadrul Consiliului local al municipiului Focşani 

vă solicită în temeiul dispoziţiilor art.3 şi art.5, alin.1, lit.F din Legea nr.544/2001 

privind liberul acces la informaţii de interes public să ne comunicaţi dacă pentru 

locuinţele ANL situate în: 

- Cartierul Brăilei, str.Democraţiei, bl.1, bl.3, bl.5, bl.7, bl.14, 16, 18, 20, 22, 

24, recepţionate în perioada: 2004-2005 (bl.14-24), respectiv perioada: 2007-2009 

(bl.1-7); 

- Cartierul Tineretului-Sud, str.Pinului bl.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 recepţionate 

în perioada 2007-2010, există cărţi funciare pe apartamentele necesare în 

vederea soluţionării favorabile a solicitărilor de achiziţionare a locuinţelor 

de către titularii contractelor de închiriere potrivit Legii nr.152/1998. 

Potrivit art.9, alin.1 din Legea nr.152/1998 cu modificările şi completările  

ulterioare: (1) locuinţele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite şi 

destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, 

repartizate în condiţiile art.8, alin.(3) sau ale art.22, după caz, se pot vinde titularilor 

contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum un 

an de închiriere neîntreruptă către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul 

căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată 

de vârta solicitantului. 

Având în vedere perioada când au fost date spre închiriere locuinţele mai sus  

menţionate şi viitoarea majorare a chiriilor pentru aceste locuinţe încpând cu: 

01.01.2017 la preţuri sensibil egale cu cele de pe piaţa liberă, considerăm că 

demararea acestei proceduri este necesară pentru a asigura şi respecta drepturile 

chiriaşilor de achiziţionare a locuinţelor după expirarea termenului de 1 an de 

închiriere. Cu stimă, Consilier local PNL Ana-Maria Dimitriu, în numele grupului 

consilierilor PNL”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „o să primiţi răspunsul poate chiar 

mai devreme de 30 de zile. Cert este un singur lucru, că ori de câte ori au fost 

solicitări din partea chiriaşilor pentru a cumpăra aceste locuinţe, s-au făcut toate 

formalităţile pentru a se cumpăra într-un termen cât de scurt”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 8 

voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Alina-Ramona 

Drumea, Claudiu-Alin Dobre, Irina-Anca Maria-Panaite, Ana-Maria Dimitriu, 

Laura Mihaela Ciocoeaş, Dan Buzoi, Neculai Tănase şi 13 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 404 . 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:  „aţi votat d-nule Iorga? 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „…cu părere de rău, am votat ”. 
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  Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:  „…toţi am votat cu părere de rău”. 

 

 D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:” nu putem să lăsăm oamenii în stradă 

în pragul iernii, aşa cum spunea şi d-nul Matişan, nu înţeleg de ce colegii noştri nu au 

votat, pentru că e legea lor”.  

 

 D-nul consilier Dan Buzoi: „nu este legea nimănui, este dată de Legea 221 

care este semnată în plen de către d-nul Zgonea şi d-nul Tăriceanu şi exact cu aceiaşi 

termeni, cu coeficienţii aceia pe care i-am discutat  …”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:” legea este dată în 2015, nu se 

referă la modalitatea de calcul, modalitatea de calcul o face ANRE-ul şi sunt norme 

de aplicare a acestei legi, iar Hotărârea de Guvern care a stabilit aceste reguli este 

dată în anul 2016, mai exact în 14.04.2016. Una facem în Parlament, alta facem la 

Guvern, la guvernul nostru între ghilimele … în sfârşit, m-am lămurit şi eu că nu 

avem parte de un guvern de tehnocraţi ci de un guvern PNL … „. 

 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  ” …nu contează cine a dat acea lege. A fost 

o eroare, că este din 2015, nu mai are nici o importanţă. Voiam să vă spun şi dvs. că 

totuşi, Guvernul Cioloş, nu este Guvernul PNL-ului, aşa că …”. 

 

 

Se prezintă punctul 72 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a apartamentului situat în Focşani, 

Aleea Parc nr.9, bloc 67, tronson 11, ap.15, înscris în CF 54684-C1-U6 UAT 

Focşani către familia Coşoreanu Traian şi Coşoreanu Luminiţa; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 405. 

 

 

Se prezintă punctul 73 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.117/2016 privind aprobarea vânzării cu plata integrală a garsonierei situată 

în Focşani, Aleea Parc nr.9, bloc 67, tronson 9, ap. 23, înscris în CF 54675-C1-U6 

UAT Focşani către familia Gheorghiu Genys şi Gheorghiu Elena; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 406. 

 

 

Se prezintă punctul 74 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru 

tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în 

aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată şi modificată şi a Hotărârii 

Consiliului Local nr.115/2016 privind aprobarea listei de priorităţi; 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 407. 

 

 

Se prezintă punctul 75 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea schimbării repartiţiei pentru un număr de 5 familii în conformitate 

cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată şi modificată şi Legea nr.152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 408. 

 

 

Se prezintă punctul 76 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe cu 

chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, 

republicată şi modificată; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 409. 

 

 

Se prezintă punctul 77 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea extinderii de spaţiu pentru familia Pirvulescu Florigeta din imobilul 

situat în Focşani, Aleea Căminului nr.12, bl. G2, ap.36 în imobilul din 

str.Constructorului nr.12, bl. I 11, ap.55, în conformitate cu Legea locuinţei 

nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 410. 

 

 

Se prezintă punctul 78 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea extinderii de spaţiu pentru familia Şerban Ionel Nicolae din imobilul 

situat în Focşani, str. Revoluţiei nr. 16, ap.30 (tronson II) în imobilul din 

str.Revoluţiei nr.16, ap.34, în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 411. 

 

 

Se prezintă punctul 79 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea extinderii de spaţiu pentru familia Dumitrescu Gina din imobilul 

situat în Focşani, Aleea Căminului nr.12, bl.G2, ap.79 în imobilul din str. Slt. 

Gheorghe Potop nr.15, în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 412. 

 

Se prezintă punctul 80 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea extinderii de spaţiu pentru familia Şerban Livia Vasilica din imobilul 

situat în Focşani, str.Revoluţiei nr.17, ap.39 în imobilul din str. Revoluţiei nr.16, 

ap.21, în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 413. 

 

Se prezintă punctul 83 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea alocării sumei de 39,12 mii lei Şcolii Gimnaziale „Anghel Salingy” 

Focşani pentru participarea ansamblului coral de elevi „Ding-Dong” la două 

concursuri internaţionale ce vor avea loc în luna noiembrie 2016 în Grecia; 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 414. 

 

 

Se prezintă punctul 84 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea achiziţiei serviciilor juridice în domeniul achiziţiilor publice şi 

implementării contractelor; 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „ aş vrea să ştiu despre ce este vorba”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „având în vedere faptul că în 

domeniul achiziţiilor publice în ultima perioadă au suferit foarte multe modificări 

legislative, modificări legislative care lasă loc la foarte multe interpretări. De 

asemenea, urmează o perioadă în care vom avea foarte multe contracte, sperăm noi, 

de proiecte finanţate din fonduri europene, considerăm că este oportun să avem 

posibilitatea în anumite situaţii să avem o consultanţă, şi nu numai o consultanţă, 

poate o supervizare a tuturor acestor acţiuni, pentru a nu cădea în abatere. Din acest 

motiv am considerat oportun, să încheiem un acord cadru cu o firmă de specialitate 

pentru a achiziţiona servicii juridice de specialitate.  ”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „înţeleg că asta nu este permanent. Este la unele  

proiecte foarte importante…”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… sigur”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 415. 
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Se prezintă punctul 86 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea completării art.1 şi anexei 2 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.252/2010 privind aprobarea înfiinţării şi alegerii formei 

de gestiune a serviciului public de administrare şi exploatare a pieţelor 

agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor şi oboarelor din municipiul Focşani; 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 8  

voturi  „abţinere” din partea d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Alina-Ramona Drumea, 

Claudiu-Alin Dobre, Irina-Anca Maria-Panaite, Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela 

Ciocoeaş, Dan Buzoi, Neculai Tănase şi 13 voturi „pentru”. 

 

 

Se revine la proiectele cu buletine de vot.  

 

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

aprobarea deplasării, în perioada 8-11 noiembrie 2016, a unei delegaţii a 

municipiului Focşani în municipiul Alytus, Lituania în vederea analizării 

posibilităţii de cooperare şi stabilirii unor relaţii de prietenie, între cele două 

municipalităţi; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul Bogdan-Emilian Matisan           21            -            - 

D-na Alina-Ramona Drumea  21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 416 .  

 

 

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

desemnarea reprezentanţilor municipiului Focşani în Adunarea Generală şi în 

Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul 

de salubrizare a localităţilor Focşani şi Goleşti, judeţul Vrancea; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul  Radu Niţu             21            -            - 

D-nul Dan Buzoi     21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 417. 
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Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Focşani în 

Consiliul administrativ al Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei”; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-na Cătălina Lupu   21   -   - 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 418. 

 

 

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

înfiinţarea Grupului de Lucru Local (GLL) la nivelul municipiului Focşani 

pentru elaborarea şi implementarea planului local de acţiune privind 

incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul  Daniel Ungureanu            21            -            - 

D-nul Neculai Tănase   21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 419. 

 

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

aprobarea înfiinţării PARKING FOCŞANI SRL, societate comercială de drept 

public şi de interes local, având ca asociat unic municipiul Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul  Florin-Dorian Alecsandrescu       21            -            - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 420. 
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 Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea, în baza Legii nr. 34/1998, a liniilor prioritate pentru subvenţionarea 

din bugetul local al municipiului Focşani a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă 

servicii sociale pentru anul 2017, constituirii Comisiei de evaluare şi 

selecţionare, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, Grilei de 

evaluare, categoriile de cheltuieli eligibile, precum şi nivelul mediu lunar al 

subvenţiei care se acordă pentru o persoană asistată;     

  

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul  Bogdan-Emilian Matişan          21            -            - 

D-na Laura Mihaela Ciocoeaş              21            -            - 

D-na Irina-Anca Maria-Panaite   21   -   - 

   

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 421. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

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

 

D-na   Alina-Ramona Drumea               21   -   - 

D-nul   Alexandru-Sebastian Bodnar         21            -            - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 422. 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
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                                  voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul  Dan Buzoi              21            -            - 

D-na Cristina-Elena Constantinescu 21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 423. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 13 Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul  Ionuţ Mersoiu            21            -            - 

D-na Carmen Constantin   21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 424. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 16 Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul   Ionuţ Mersoiu            21            -            - 

D-na Monica-Alina Coroamă  21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 425. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 17 Focşani; 
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S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul Marius-Eusebiu Iorga           21            -            - 

D-nul Dan Grigoraş    21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.426. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 18 Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul   Emanuel Gongu            21            -            - 

D-na Georgeta Mocanu   21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 427. 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 23 Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-na Alina-Ramona Drumea           21            -            - 

D-na Diana-Cătălina Cotea  21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 428. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 
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să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-na   Irina-Anca Maria-Panaite 21            -            - 

D-na Iuliana Farcaş   21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.429. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Ion Basgan” Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul   Alin-Claudiu Dobre           21            -            - 

D-nul Dan Grigoraş   21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 430. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Focşani; 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul   Ionuţ Filimon            21            -            - 

D-na Cătălina Lupu   21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 431. 
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Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Anghel Saligny” Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul Nicolae-Adrian Rădulescu       21            -            - 

D-nul Radu Niţu    21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 432. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Focşani; 

 

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

 Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

 

 

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

 

D-nul   Costel Bîrsan            21            -            - 

D-na Cătălina Lupu   21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.433. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă” 

Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
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                                  voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul  Radu Niţu             21            -            - 

D-na Margareta Gurău   21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 434. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Focşani; 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul  Dan Buzoi             21            -            - 

D-nul Marius-Eusebiu Iorga  21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 435. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Şcoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” 

Focşani; 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-na Irina-Anca Maria-Panaite   21            -            - 

D-nul Marius-Eusebiu Iorga  21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 436. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focşani; 
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S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-na Ana-Maria Dimitriu           21            -            - 

D-nul Tiberiu-Cătălin Miron  21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 437. 

 

 

Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul Ionuţ Mersoiu            21            -            - 

D-na Cătălina Lupu   21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 438. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Liceul Tehnologic „G.G.Longinescu” Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul  Marius-Eusebiu Iorga           21            -            - 

D-nul Liviu Barbu    21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 439. 
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Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul  Marius-Eusebiu Iorga           21            -            - 

D-nul Constantin Olteanu  21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 440. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focşani; 

  

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-n a Alina-Ramona Drumea           21            -            - 

D-na Genoveva Soare   21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 441. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Colegiul Naţional „Al.I.Cuza” Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-na Ana-Maria Dimitriu           21            -            - 

D-nul Bogdan-Emilian Matişan  21   -   - 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 442. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Colegiul Naţional „Unirea” Focşani; 

  

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul  Dan Buzoi             21            -            - 

D-nul Marius-Eusebiu Iorga  21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 443. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” 

Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

 

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

 

D-nul Alin-Claudiu Dobre           21            -            - 

D-nul Ionuţ Mersoiu     21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 444. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Focşani; 

 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
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Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-na Alina-Ramona Drumea           21            -            - 

D-nul  Bogdan-Emilian Matişan 21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 445. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Liceul de Arte „Gheorghe Tăttărăscu” Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-na Felicia Chirilă            21            -            - 

D-nul Bogdan-Emilian Matişan 21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 446. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Liceul cu Program Sportiv Focşani; 

 

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  Ana-Maria Dimitriu           20            -            - 

D-nul Emanuel Gongu   20   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 447. 

 

 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 
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să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, 

respectiv de director adjunct la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul Radu Niţu             21            -            - 

D-nul Costel Bîrsan   21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 448. 

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

desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Şcoala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul Dan Buzoi             21            -            - 

D-nul Radu Niţu    21   -   - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 449. 

 

 

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

desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Clubul Sportiv Şcolar Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul Radu Niţu             21            -            - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 450. 
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Se prezintă punctul 46 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Clubul Sportiv Şcolar de Gimnastică Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul Ionuţ Filimon            21            -            - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 451. 

 

 

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

desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Focşani care 

să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, la 

Palatul Copiilor Focşani; 

 

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

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

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

 

D-nul Bogdan-Emilian Matişan          21            -            - 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 452. 

 

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

 

 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „solicit înscrieri la cuvânt pentru 

punctul discuţii şi declaraţii politice. 

  

Se înscrie la cuvânt:  d-nul consilier Costel Bîrsan.   

 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „în şedinţa de comisie de ieri, am discutat  

despre cererea acelui cetăţean de la Mîndreşti, este vorba de DJ 205 P.  

Am aceeaşi rugăminte, dacă putem să facem diligenţele necesare pentru a fi 

atras  

în …”. 

  

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… în comisie am hotărât că vom 

face o adresă din partea Consiliului local, către Consiliul Judeţean Vrancea, pentru a 
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încerca, nu ştiu, dacă se poate, din punct de vedere legal, să luăm bucăţica aceea de 

drum să o asfaltăm noi, dacă se poate, să vedem”. 

 
 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „sau să-l atragem în …” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „nu suntem noi administratorii 

drumului …” 

  

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „să încercăm d-nule Matişan …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu:  „d-nule Bîrsan, aseară s-a discutat 

foarte clar. Se va transmite către Consiliul Judeţean Vrancea, preluarea acestui 

drum”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: constată că au fost epuizate 

punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor 

pentru participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETARUL 

                            Radu Niţu                                    MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                           Eduard-Marian Corhană 

  

                                                                                             

ÎNTOCMIT, 

                                                                                              Cecilia Trufă                             

TC/1 ex.   


