ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI
Serviciul administraţie publică locală, agricultură

Nr. 71372/25.07.2019

MINUTA
Încheiată astăzi , 25 iulie 2019
cu ocazia dezbaterii publice organizate în vederea discutării proiectelor de
hotărâre:
proiect de hotărâre privind aprobarea normării numărului minim de
locuri de parcare pentru construcțiile noi din municipiul Focșani;
proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Focșani nr. 217/2016 privind stabilirea criteriilor și a punctajului în
vederea acordării înlesnirilor la plată a obligațiilor datorate bugetului local de către
persoane fizice;
proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind
organizarea și desfășurarea ceremoniilor ce au ca obiect oficierea de căsătorii în
incinta Teatrului Municipal „Mr. Ghe. Pastia” Focșani.
Organizarea dezbaterii publice a fost adusă la cunoștința cetățenilor prin
publicarea anunțului la avizierul Primăriei municipiului Focșani, publicarea pe site-ul
instituției: www.focsani.info și publicarea în presa locală.
La ședință participă și membrii subcomisiei de dialog social.
Domnul Primar – Cristi Valentin Misăilă conduce lucrările întâlnirii.
Alături de dumnealui, la ședință participă consilieri locali, domnul viceprimar
Mersoiu Ionuț, secretarul municipiului Focșani – Eduard Marian Corhană, șefi ai
serviciilor din cadrul Primăriei municipiului Focșani, directorii de la unitățile
subordonate Consiliului Local Focșani.
La dezbaterea publică mai participă cetățeni ai municipiului Focșani și
reprezentanți ai mass media locală.
Domnul primar prezintă primul proiect al ordinii de zi : proiect de hotărâre
privind aprobarea normării numărului minim de locuri de parcare pentru construcțiile
noi din municipiul Focșani.
Domnul Primar subliniază faptul că zonele din municipiul Focșani se dezvoltă,
apar noi locuințe, centre comerciale , motiv pentru care locurile de parcare sunt
insuficiente, tinând cont și de faptul că numarul de autovehicule a ajuns la
aproximativ 42.000.
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Domnul George Daniel Paduraru Coban – sef serviciu urbanism menționează
ca măsurile propuse au fost discutate și in ședinta de CTUAT, drept urmare se propun
următoarele masuri: pentru fiecare unitate locativă nou construită în municipiul
Focșani se vor asigura 1,5 locuri de parcare în interiorul proprietății; acestea se vor
realiza la sol, în construcțiile propuse și/sau în construcții individuale subterane sau
supraterane. De asemenea se va asigura în interiorul proprietății câte un loc de
parcare pentru fiecare 50 mp de spațiu comercial, nou construit și câte un loc de
parcare la fiecare doi angajați ai societăților comerciale ce vor funcționa în imobile
nou create. În cazul în care locurile de parcare nu pot fi asigurate în interiorul
proprietățiii pe care se realizează investiția, spațiile pentru parcare se pot asigura pe
un al teren , care nu apartine domeniului public.
Prevederile mai sus menționate se vor aplica la elaborarea, avizarea și
aprobarea atât a documentațiilor de urbanism, cât și a proiectelor tehnice pentru
realizarea clădirilor și amenajărilor propuse pe teritoriul municipiului Focșani.
Nu sunt discuții din partea participanților pe marginea celor prezentate și nici
alte propuneri pentru acest proiect.
Domnul Primar prezintă punctul doi de pe ordinea de zi și îl invită pe domnul
Alexandru Iulian să motiveze cele propuse în acest proiect de hotărâre.
Domnul Alexandru Iulian –șef serviciu impozite și taxe locale arată că având
în vedere creșterea salariului net pe economie din ultima perioadă și pentru a da
posibilitatea unei părți mai mari din populația Municipiului Focșani de a beneficia de
înlesniri la plata obligațiilor datorate bugetului local, ordonatorul principal de credite
propune :
- Modificarea art.1, pct.3 din HCL nr.217/2016, care va avea următorul cuprins:
3. ” Venitul net pe membru de familie (în categoria membrilor de familie nu
intră persoanele care au peste 18 ani cu excepția celor care urmează cursurile
unei forma de învățământ):
- mai mare decât salariul
mediu net pe economie
- nu beneficiază de înlesnire la plată
-între 1700 lei și sal.
Mediu net pe economie
- 5 puncte
-între 1400 lei ți 1700 lei
- 10 puncte
-între 1100 lei ți 1400 lei
- 20 puncte
-între 800 lei și 1100 lei
- 30 puncte
-mai mic de 800 lei
- 40 puncte
- modificarea art.5, alin.2 din HCL nr.217/2016, care va avea următorul cuprins:
” cei care au venit mediu net pe membru de familie mai mare decât salariul mediu net
pe economie (în categoria membrilor de familie nu intră persoanele care au peste 18
ani cu excepția celor care urmează cursurile unei forme de învățământ)”.
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Se înscrie la cuvînt domnul Matișan Bogdan Emilian care precizează că ar
trebuie să se țină cont și de persoanele singure, care depășesc acest plafon și sunt
excluse. Față de cele prezentate propune modificarea art.1, pct.3, paragraful 1, astfel:
” 3. Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul mediu net pe economie
să fie notat cu 0 (zero) puncte”. O altă propunere este ca art.5 alin.2 să fie eliminat.
Față de propunerile domnului Matișan Bogdan Emilian , domnul Primar Cristi
Valentin Misăilă arată că în ședința Consiliului Local al Municipiului Focșani din
data de 29 iulie 2019 se va formula un amendament cu aceste propuneri.
Nu mai sunt alte propuneri la acest proiect de hotărâre.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi și este invitat domnul director
Francu Sorin să prezinte argumentele inițierii acestui proiect de hotărâre.
Se face un scurt istoric al oficierii căsătoriei în cadrul Teatrului Municipal
”Maior Gheorghe Pastia” , se menționează că acest teatru este un edificiu cultural
foarte important, de patrimoniu, iar unii din participanții la ceremoniile de oficiere a
căsătoriei nu respectă regulile de bun simt ale desfășurării acestora. Tinînd cont de
aspectele prezentate din proiectul de hotărâre și din prezentarea domnului director
Francu Sorin s-a inițiat acest proiect.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă arată că au ieșit dicuții pe marginea
art.8 alin.(2) din proiectul de hotărâre, respectiv ” dreptul polițistului local de a
interveni, în scopul respectării regulilor stabilite in art.1 din regulament. Față de
această prevedere ține să menționeze că polițistul local nu va fi prezent în incinta
teatrului în timpul oficierii căsătoriei.
Un cetățean arată că dacă nu s-ar fi întâmplat lucruri urâte, nici conducerea
teatrului nu ar fi venit cu acest regulament.
Domnul Primar propune ca după adoptarea acestui proiect, un exemplar să fie
dat persoanelor care vin să depună actele pentru căsătorie.
Nu mai sunt alte propuneri legate de acest proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

SECRETAR,
Eduard Marian Corhană

Întocmit,
Constantinescu Rodica
CR/1 ex.
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