ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
din 26 iulie 2018
Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul
Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului
Focşani.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide
şedinţa ordinară din 26.07.2018, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar
nr.670/19.07.2018, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 18 consilieri locali.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani : „vă
informez că absentează d-nul consilier Buzoi Dan, d-nul consilier Filimon Ionuț,
precum și d-na consilier Lupu Cătălina.
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: „vă rog
să vă pronunțați cu privire la procesul verbal al şedinţei ordinare din 22.06.2018.
Nu sunt discuții pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 17 voturi „pentru”
și 1 vot „abținere” din partea d-nei consilier: Mariana Miron.
D-na consilier Mariana Miron: motivez votul meu prin faptul că nu am
participat la ședință.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: ”trebuie
să menționăm faptul că a apărut în sală și d-na consilier Lupu Cătălina și sunt 19
consilieri prezenți”.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: ”cu
privire la procesul verbal al ședintei din 03.07.2018, când am avut ședința
extraordinară.
Dacă sunt observații pe marginea celor consemnate?
Nu sunt discuții pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 19 voturi
„pentru”.
La şedinţă participă:
- d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;
- d-na Marlena Șerbănuț – Consilier Cabinet Primar;
- d-nul Lică-Marius Manoliu – Consilier Cabinet Primar;
- d-nul Dan Cazaciuc – inspector Direcția Relații interne și internaționale;
- d-na Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii;
- d-na Simona Poieană – Şef Serviciu buget, contabilitate;
- d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, agricultură;
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- d-ra Andreea Radu – arhivar serviciu administraţie publică locală, agricultură;
- d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios;
- d-na Paula Mândru– Inspector Serviciul administrarea domeniului public și privat,
publicitate ;
- d-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor și
investițiilor;
- d-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții ;
- d-na Andreea Cherciu – Șef Serviciu Autorizări construcții;
- d-nul Laurențiu Ispas – Șef Serviciu Strategie si dezvoltare urbană ;
- d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, Aparatul Permanent de lucru al Consiliului
local;
- d-ra Ionica Mandea – Inspector Serviciul Corp control al Primarului;
- d-na Diana Cotea – Șef Birou Agricultură ;
- d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică;
- d-nulAdrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte;
- d-nul Iulian Alexandru – Șef Birou urmărire, încasare și executare silită;
- d-na Emanuela Botezatu – inspector Compartiment transport urban;
- d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;
- d-nul Mihai Ciubotaru – Director Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină
Şcolară Focşani;
- d-nul Dorian Alecsandrescu - Director Poliţia Locală Focşani;
- d-nul Nicu Statache – Director PARKING Focsani S.A. Focșani;
- d-nul Manole Merchea – Director S.C. ENET S.A. Focșani;
- d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani;
- d-nul Mircea Ciubotaru – SC CUP SA Focșani;
- d-nul Viorel Ciubotaru - Director Clubul Sportiv Municipal Focşani;
La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi
reprezentanţi ai mass-media locale.
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: ”bună ziua domnule Primar, bună
ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua stimată asistență.
Începem cu proiectul ordinii de zi care cuprinde 31 puncte:
Secţiunea I – proiecte de hotărâri
1.
proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului
Focșani pe anul 2018, a sumei de 8,00 mii lei pentru acordarea de stimulente financiare
absolvenților de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat,
sesiunea iunie-iulie 2018;
2.
proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza
studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii investiției
propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și extinderea
serviciului de iluminat public în municipiul Focșani – nivelul 1 de prioritate”;
3.
proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție
de mijloace de transport public – autobuze electrice”, aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de
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parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții
publice ocazionale;
4.
proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 197/2018 privind aprobarea efectuării investiției și încheierii contractului
de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale
prin extinderea conductei de distribuție pentru străzile Militari, Mugur, C-tin
Brîncoveanu, Laminorului, Fundătura Militari, cu modificările și completările
ulterioare;
5.
proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului
Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din
venituri proprii, pe semestrul I 2018, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea
de dezvoltare;
6.
proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 1 la
HCL nr. 274/2018 privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani
pe anul 2018, a sumei de 87,75 mii lei pentru premierea elevilor din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și
concursurile școlare pe discipline – faza națională și internațională, organizate în
perioada iunie 2017 – iunie 2018;
7.
proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 30,00 mii lei din bugetul
local al municipiului Focșani pe anul 2018 Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007
pentru desfășurarea Turneului Național de Fotbal – copii, în perioada 3-5 august 2018;
8.
proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 79/2007 privind
stabilirea tarifelor pentru legitimațiile de călătorie aferente serviciului public local de
transport urban de călători în municipiul Focșani, cu modificările și completările
ulterioare;
9.
proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de
colectare, transport și depozitare a gunoiului menajer și similar în municipiul Focșani;
10. proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul municipiului Focșani a
numărului de indemnizații lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai
copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai
acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav;
11. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
local al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de
funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările
și completările ulterioare;
12. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
local al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de
funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină
Școlară Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
13. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de
funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani,
cu modificările și completările ulterioare;
14. proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind numirea finală pentru un
membru al consiliului de administrație la ENET SA Focșani;
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15. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru declanșarea procedurii
de selecție pentru un membru în consiliului de administrație la ENET SA Focșani;
16. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului
în suprafață de 68,00 mp., situat în Focșani, str. Revoluției T 204, P 11168% ce
aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea amenajării unei
organizări de șantier;
17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în
suprafață de 13,00 mp., situat în Focșani, str. Mitropolit Varlaam nr. 27, județul
Vrancea, T. 197 , P. %10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani,
către domnii Năstase Dumitru și Năstase Maricica;
18. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o
perioadă de 3 ani, către Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Vrancea a unui
teren în suprafață de 500 mp situat în Focșani, T 70, P 4154, ce aparține domeniului
public al municipiului Focșani, în vederea derulării proiectului „Sub Acoperișul Crucii
Roșii”;
19. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea
Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și
completările ulterioare;
20. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de demolare a
imobilului bloc de locuințe G2 (P+4) cu destinația de cămin nefamiliști, situat în
municipiul Focșani, Aleea Căminului nr. 12, județul Vrancea;
21. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a unui
imobil construcție (P+4) cu destinația de cămin nefamiliști, situat în municipiul
Focșani, Aleea Căminului nr. 6, județul Vrancea;
22. proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local
al municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile
de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani,
cu modificările și completările ulterioare;
23. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării
publicului nr. 37025 din 02.05.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului
Urbanistic Zonal „Construire imobil spații de cazare și anexe în regim hotelier
P+4E+5R și P+1E” – generat de imobilul amplasat în Focșani, bdul. Independenței nr.
8, nr. cad. 62437;
24. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării
publicului nr. 25019 din 22.03.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului
Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 15344 mp în vederea construirii
de locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 50, P. 210,
nr. cad. 57661, pe terenul în suprafață de 15.344,0 mp;
25. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării
publicului nr. 44027 din 24.05.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului
Urbanistic Zonal „Readaptare tramă stradală în PUZ aprobat existent” – ce se va
realiza în județul Vrancea, Focșani, intravilan, str. Dyonisos, T. 92, P. 484/4, 484/6,
484/8, 486/7, 486/10, 486/11, 486/12, 486/13, nr. cad. 53251 și 52665, pe terenul în
suprafață de 164.087,0 mp., atras în intravilan prin HCL nr. 192/2016;
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26. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării
publicului nr. 44177 din 24.05.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului
Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P4E+PARȚIAL, schimbare destinație
C1 existentă în locuințe colective, păstrând regimul de înălțime” – generat de imobilele
amplasate în Focșani, str. Contemporanului nr. 4, nr. cad. 1098/1+2444N, în suprafață
de 3905 mp;
27. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului local al municipiului Focșani nr. 100/2011, privind aprobarea
Regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport în regim de taxi și
în regim de închiriere pe raza municipiului Focșani, cu modificările și completările
ulterioare;
28. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza
proiect tehnic de execuție, pentru realizarea obiectivului de investiții „Contorizări
alimentări cu apă în municipiul Focșani, județul Vrancea”;
29. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 493/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect
tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții:„Relocare Monumentul
Eroilor Regimentului 11 Artilerie în incinta Mausoleului Eroilor Sud, Bdul. București
nr. 4-6”;
30. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al
municipiului Focșani pe anul 2018;
31. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 și a anexei din HCL nr.
82/2018 privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului bugetului local
rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, cu modificările ulterioare;
Secţiunea a II-a – rapoarte, informări
1. Raportul Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani privind
activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul I 2018
Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „dacă în legătură cu proiectele de pe
ordinea de zi sunt discuții, de adăugat proiecte sau de retras proiecte!
Vă rog d-nule Primar”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „mulțumesc domnule Președinte de
ședință, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, domnilor
reprezentați ai mass-media.
Având în vedere anumite situații sau solicitări care au survenit după emiterea
dispoziției de convocare a ședinței de Consiliu local de astăzi, propun introducerea pe
ordinea de zi a încă 4 proiecte, este vorba de :
1.
proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 20,00 mii lei din bugetul
local al municipiului Focșani pe anul 2018 Colegiului Național Unirea Focșani în
vederea participării echipei liceului la WORLD ROBOT OLYMPIAD, care va avea
loc în Thailanda în perioada 16-18 noiembrie 2018;
2.
proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului
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Focșani nr. 288/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada Poligonului din municipiul
Focșani, județul Vrancea”;
3.
proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local
al municipiului Focșani nr. 439/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a
unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul
Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții „Refacere
infrastructură strada Poligonului din municipiul Focșani, județul Vrancea”;
4.
proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza
proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare alei
Grădina Publică municipiul Focșani”;
D-nul consilier Costel Bîrsan: „bună ziua. Mulțumesc d-nule Președinte de
ședință.
Doresc și eu, introducerea a trei proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, și anume:
- proiect de hotărâre pentru atragerea în intravilanul municipiului Focșani a DJ
205P pe segmentul Mîndrești Moldova, DJ204D Focșani, în lungime de 1 km., care
este în administrarea Consiliului Județean Vrancea și este într-o stare deplorabilă și
niciodată pe parcursul existenței lui nu a fost asfaltat și nu există nici un proiect pentru
asfaltarea lui în viitorul apropiat.
A doua propunere de proiect. Având în vedere desele greșeli, erori și confuzii în
ceea ce privește adoptarea sau neadoptarea proiectelor de hotărâre supuse aprobării
Consiliului Local, având în vedere absențele motivate sau nemotivate ale consilierilor
locali de la ședințele Consiliilor de Administrație din care fac parte, propun:
- la prezentarea dosarului de ședință, să se specifice în scris, în cadrul fiecărui
proiect de hotărâre, care urmează a fi dezbătut, numărul de voturi necesar pentru
aprobarea acestuia;
- convocarea consilierilor locali în vederea participării consilierilor la ședințele
Consiliilor de Administrație din care fac parte, să se facă pe e-mail, prin aparatul
propriu de specialitate a Consiliului Local cu cel puțin 48 de ore înainte, prezentânduse în același timp și ordinea de zi.
Neîndeplinirea acestor condiții atrage după sine absolvirea de răspundere a
consilierilor locali.
Și următorul proiect, având în vedere faptul că în Cartierul Mîndrești, populația
se încălzește cu lemne, care sunt din ce în ce mai scumpe și din ce în ce mai greu de
procurat, având în vedere faptul că dreptul la viață și la sănătate este un drept
fundamental prevăzut în Constituție, propun demararea procedurilor legale și
manifestarea intenției Consiliului Local privind finanțarea extinderii conductei de
gaze, din B-dul Brăilei până în Cartierul Mîndrești, și realizarea în acest cartier a rețelei
de distribuție gaze naturale absolut necesare locuitorilor acestei zone.
Anexez copii a 9 tabele cu locuitorii Cartierului Mîndrești care doresc realizarea
rețelei de distribuție gaze naturale, cu finanțarea acesteia din bugetul Consiliului local”.
D-nul consilier Neculai Tănase: ”mulțumesc d-nule Președinte. Vreau să vă
propun permutarea pe ordinea de zi a proiectului care prevede alocarea a aproape
șaizeci de miliarde lei de la Dezvoltare și investiții pentru plata salariilor mărite ale
Primarului și celorlalți subordonați.
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Deci, de la punctul nr.31 la punctul ... să fie punctul 1 al ordinei de zi.
Mulțumesc”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „le luăm în ordinea propusă de d-nul
Primar, pentru a fi introduse pe ordinea de zi”.
Se supun la vot cele 4 proiecte propuse a fi introduse pe ordinea de zi de d-nul
Primar și anume:
1.
proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 20,00 mii lei din bugetul
local al municipiului Focșani pe anul 2018 Colegiului Național Unirea Focșani în
vederea participării echipei liceului la WORLD ROBOT OLYMPIAD, care va avea
loc în Thailanda în perioada 16-18 noiembrie 2018;
2.
proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului
Focșani nr. 288/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada Poligonului din municipiul
Focșani, județul Vrancea”;
3.
proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local
al municipiului Focșani nr. 439/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a
unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul
Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții „Refacere
infrastructură strada Poligonului din municipiul Focșani, județul Vrancea”;
4.
proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza
proiect
tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare alei Grădina
Publică municipiul Focșani” şi se aprobă cu 19 voturi „pentru” .
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu : „să supunem la vot proiectele
propuse a fi introduse pe ordinea de zi de d-nul consilier Costel Bîrsan, unele sunt
proiecte, altele sunt propuneri”.
Nu se aprobă, cu 7 voturi „pentru”, un vot „abținere” din partea d-nului consilier
Emanuel Gongu și 11 voturi „împotrivă” din partea d-nelor consilier: Mariana Miron,
Valerica Bojoaică, Lauriana Ailincuței, d-na Cătălina Lupu și a d-nilor consilieri: Ionuț
Mersoiu, Marius Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Mihai Petruț,
Daniel Ungureanu, Radu Nițu”.
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „eu aș vrea să adaug ceva la
propunerea colegului nostru d-nul Costel Bîrsan și anume că, Primăria și Consiliul
Local al municipiului Foșani, asta trebuie să o știe toți cetățenii, își dorește foarte mult
introducerea de gaze în Cartierul Mîndrești.
Dar asta nu-i o joacă. Poate d-nul Bîrsan care se ocupă de gaze crede că este un
lucru foarte ușor să tragi o țeavă de gaze la un apartament.
Este o lucrare extrem de amplă, care implică niște costuri extraordinar de mari.
Primăria are în vedere acest lucru. De la începutul mandatului nostru și a d-nului
Primar bineînțeles, avem în vedere ca până la sfârșitul mandatului și în 2020 să
demarăm procedura și să inițiem, de fapt procedura pentru introducerea unui sistem de
alimentare cu gaze în Cartierul Mândrești. Asta nu înseamnă că în anul 2020 va fi și
funcțională. Dar un pas, pas cu pas se poate realiza acest lucru și este realizabil.
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În al doilea rând cu propunerea dvs. pentru alipirea drumului județean, nu am
văzut nici unul, cel puțin eu, nu știu dacă și colegii mei, un raport, o … dacă ați întocmit
un referat.
Este un interes local atât de mare pentru municipiul Focșani?
Ce beneficiu ar aduce drumul acesta!”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „permiteți d-nule Președinte”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „domnule consilier, s-a mai discutat
problema cu acest drum, este în subordinea Consiliului Județean, este în proiectare,
deci, se va realiza. Nu putem spune că mâine sau peste o săptămână sau peste o lună,
este semnat contractul. D-nul Primar a făcut lămurirea asta de acum trei luni dacă nu
mă înșel pe această temă, deci se cunoaște”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „vorbim și lămurim niște probleme
pentru toți cetățenii municipiului Focșani și pentru doamnele și domnii consilieri care,
văd că reluăm așa în continuu așa, niște subiecte numai de dragul de a vorbi, fără a ține
cont de răspunsurile pe care noi le-am dat pe marginea acestui subiect. Este vorba
despre Reabilitarea DJ 205P, pe care repet, acel drum județean este în administrarea
Consiliului Județean Vrancea. Consiliul Județean Vrancea are deja semnat contract
pentru reabilitarea acelui segment de drum domnule consilier.
Am primit un răspuns foarte clar și foarte ferm din partea Consiliului Județean
în acest sens. Vă mulțumesc”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „ deci, în primul rând, referitor la gazele din
Mîndrești d-nule Iorga, eu știu foarte bine ce se întâmpălă acolo și știu bine că nu este
o joacă de copii. Dar nici o așa mare inginerie așa cum pretindeți dvs.
Cum se introduce o instalație de gaz în Cartierul Laminorul, unde locuiește și
d-nul Mihai Nedelcu și d-nul Gongu, care s-au abținut la acest proiect, care este în
favoarea mîndreștenilor, dar la proiectul dânșilor ... acolo unde locuiesc dânșii, nu ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „domnule, mă iertați … domnule
consilier, mă iertați.
Rugămintea mea este următoarea: să vorbiți prin mine, haideți să nu ne mai
adresăm așa între noi, în sală … vă rog frumos.”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „mă uit la dvs. ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „nu vă uitați la mine, ci vă adresați
prin mine, vă rog”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „deci, o asemenea instalație poate fi făcută fără
nici o problemă în 30 de zile, dacă există finanțare. În 30 de zile.
Și apropos de joacă de copii d-nule Marius Iorga, eu știu ce vorbesc.
Referitor la DJ 205P, eu am un proiect de hotărâre depus la ... aici la Primărie
din 11.09.2017.”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „aveți răspuns domnule”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „d-nule Primar, dvs. ne tot aburiți, de atunci
există.
Dați-ne și nouă contractul în care este semnată execuția pe acest tronson.
Adică Jorăști-ul, comuna Vînători, au reușit să atragă în intravilan porțiunea lor
de drum către Șoseaua Surăii, să-l asfalteze și să aibă condiții corecte ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... este asfaltat de ...”.
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D-nul consilier Costel Bîrsan: „... domnule, eu am date în care el a fost asfaltat
de comuna Vînători și retrocedat înapoi Consiliului Județean. Lucru pe care-l putem
face și noi.
Eu nu vă înțeleg de ce vă opuneți!”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „sunteți în eroare”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „ok, sunt în eroare, bun. Hai să-l facem d-nule
Primar că de atâta vreme ... apropos, dați-mi voie că nu am terminat.
Cu gazele de la Mîndrești, că spuneți că de 2 ani de zile ... Domnule, din 2000,
din 2000 de când d-nul Primar Bacinschi a luat primul mandat. Asta a promis
mîndreștenilor.
Deci, până în ziua de azi sunt 18 ani, nu 2 ani! ”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc d-nule Președinte.
Voiam să vă atrag atenția, la proiectele d-nului Bîrsan, s-a votat … 7 consilieri
au votat „pentru”, 11 „împotrivă” și o „abținere”. D-nul Gongu a votat „abținere”.
Și dacă tot ați fost împotriva proiectelor de hotărâre ale d-nului Bîrsan, pe care
a vrut să le promoveze astăzi în ședința de Consiliu, țin să vă reamintesc că există
proiecte de hotărâre deja aprobate, și vorbesc de un proiect de hotărâre din 19.10.2017,
d-nule Președinte de ședință, care nici în ziua de astăzi nu a fost pus în aplicare. Și
conform art.2, Comisia despre care face referire proiectul, trebuia să se înființeze la
dispoziția Primarului și executarea hotărârii trebuia să fie asigurată conform legii de
către Primarul Municipiului.
Și vorbesc de proiectul, Constituirea unei comisii pentru implementarea
proiectului Arta în spațiul public al municipiului Focșani, privind remodelarea vizuală
prin intervenții de expresie artistică a unor clădiri în spațiul public al Municipiului
Focșani.
Și vreau să-mi spuneți de ce nu s-a pus în aplicare hotărârea din 19.10.2017!”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „asta puteam să o vorbim la
declarații politice, la diverse.
Eu am … înainte de a intra în ordinea de zi, și pentru a se clarifica și cu ce a
propus d-nul consilier Tănase, rog foarte respectuos pe toată lumea din sală, consilieri
prezenți să fie atenți la proiect, să vorbească pentru proiect și să ridice mâna atât la
„pentru”, „contra” sau „împotrivă”.
Deci, dorim să contabilizăm foarte bine aceste voturi, să nu avem probleme, cum
a fost și situația asta acum. Vă rog foarte mult. Așteptăm 3 minute, dacă vreți să votați
așa … văd că greu ridicați mâna … deci, dorim să fie foarte clar.
D-nule consilier Tănase, v-aș face precizarea, la Legea nr.215, art.38, dezbaterea
problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi
aprobată.
Deci, rugămintea mea este să așteptați …”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „... asta încă nu era aprobată. Dvs. spuneți de
aprobată ... asta nu era aprobată, deci se poate face o permutare.
Dar, supuneți-o la vot!”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „vreți să o supun la vot ?
Suneți de acord, de la poziția nr. 31 …”.
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D-nul consilier Neculai Tănase: „... era vorba de șaizeci de miliarde lei care
se mută de la investiții pentru salarii”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „proiectul la ce număr era ? De la 31
la punctul 1”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „la 31.
Mi se pare un proiect important și de asta ... ”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „uitați ce copii minunați avem aici,
de 10, și dvs. vreți să …”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „d-nule Președinte, lăsați chestiile astea”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu : „supun la vot, cine este pentru
mutarea proiectului nr.31 la punctul nr.1”.
Nu se aprobă, cu 7 voturi „pentru”, un vot „abținere” din partea d-nului consilier
Emanuel Gongu și 11 voturi „împotrivă” din partea d-nelor consilier: Mariana Miron,
Valerica Bojoaică, Lauriana Ailincuței, d-na Cătălina Lupu și a d-nilor consilieri: Ionuț
Mersoiu, Marius Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Mihai Petruț,
Daniel Ungureanu, Radu Nițu.
Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea sa și se aprobă cu 12 voturi
„pentru” și 7 voturi „abținere” din partea d-nelor consilieri: Ana-Maria Dimitriu, Laura
Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea și a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca,
Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, Neculai Tănase.
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de
hotărâre nr. 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind completarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea
Normelor ce specifică condițiile de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de
companie în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare.
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Dacă în legătură cu acest proiect
sunt ceva observații dacă nu sunt supun la vot acest proiect”.
Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul
douăzeci și doi și se adoptă cu 19 voturi “pentru”, devenind astfel hotărârea nr. 301.
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de
hotărâre nr. 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului
consultării și informării publicului nr. 37025 din 02.05.2018 privind documentația
P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil spații de cazare și
anexe în regim hotelier P+4E+5R și P+1E” – generat de imobilul amplasat în Focșani,
bdul. Independenței nr. 8, nr. cad. 62437.
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Dacă în legătură cu acest proiect
sunt ceva observații”?
Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul
douăzeci și trei și se adoptă cu 19 voturi “pentru”, devenind astfel hotărârea nr.
302.
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de
hotărâre nr. 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului
consultării și informării publicului nr. 25019 din 22.03.2018 privind documentația
P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de
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15344 mp în vederea construirii de locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea,
Focșani, extravilan, T. 50, P. 210, nr. cad. 57661, pe terenul în suprafață de 15.344,0
mp.
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Dacă în legătură cu acest proiect
sunt ceva observații”?
Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul
douăzeci și patru și se adoptă cu 19 voturi “pentru”, devenind astfel hotărârea nr.
303.
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de
hotărâre nr. 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului
consultării și informării publicului nr. 44027 din 24.05.2018 privind documentația
P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Readaptare tramă stradală în PUZ
aprobat existent” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, intravilan, str.
Dyonisos, T. 92, P. 484/4, 484/6, 484/8, 486/7, 486/10, 486/11, 486/12, 486/13, nr.
cad. 53251 și 52665, pe terenul în suprafață de 164.087,0 mp, atras în intravilan prin
HCL nr. 192/2016.
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dacă în legătură cu acest proiect
sunt ceva observații?
Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul
douăzeci și cinci și se adoptă cu 19 voturi “pentru”, devenind astfel hotărârea nr.
304.
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de
hotărâre nr. 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului
consultării și informării publicului nr. 44177 din 24.05.2018 privind documentația
P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective
P4E+PARȚIAL, schimbare destinație C1 existentă în locuințe colective, păstrând
regimul de înălțime” – generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Contemporanului
nr. 4, nr. cad. 1098/1+2444N, în suprafață de 3905 mp.
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dacă în legătură cu acest proiect
sunt ceva observații?
Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul
douăzeci și șase și se adoptă cu 19 voturi “pentru”, devenind astfel hotărârea nr.
305.
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de
hotărâre nr. 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și completarea
Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 100/2011,
privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport
în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Focșani, cu modificările
și completările ulterioare.
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dacă în legătură cu acest proiect
sunt ceva observații, vă rog domnul consilier Iorga.
Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: “Vă mulțumesc domnule președinte
sunteți amabil vă rog să-mi permiteți să fac un amendament la acest proiect cu câteva
completări.
La art. 3 din regulament se completeaza la lit. o) astfel:
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o) manager de transport în regim de taxi şi închiriere - persoana fizică angajată
a unui transportator autorizat care este persoană juridică, intreprindere familială sau
intreprindere individuală şi care conduce permanent şi efectiv activităţile de transport
în regim de taxi şi în regim de închiriere ale acestuia. Un manager de transport în regim
de taxi şi închiriere poate conduce activitatea unui singur transportator autorizat.
ART. 10 din Regulament intitulat “Anunţul public va cuprinde date privind” se
modifică lit c), astfel:
solicitanţii înscrişi în lista de aşteptare, până la data stabilirii prin hotărâre a Consiliul
Local al Municipiului Focşani a numărului de autorizaţii taxi disponibile;
ART.12, alin. (1) din Anexa 1 la Hotărârea nr. 100/2011 se modifică, astfel:
(1) În cazul disponibilizării unei autorizaţii pentru transportul de persoane în regim
de taxi, sub numărul maxim stabilit, se declanşează procedura de atribuire a acestora,
la care au prioritate transportatorii autorizaţi, înscrişi în lista de aşteptare, deschisă până
la data stabilirii prin hotărâre a Consiliul Local al Municipiului Focşani a numărului de
autorizaţii taxi disponibile;
ART. 21 din Regulament se modifică alin. (1), lit. c), astfel:
c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunţă la una sau mai multe
autorizaţii taxi, în favoarea unor angajaţi ai acestuia, cu o vechime în cadrul firmei
de minim un an de zile şi care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator
autorizat în regim de taxi, dând naştere astfel unuia sau mai multor transportatori, după
caz;
Se introduce un nou articol în Proiectul de hotărâre, cu următorul conţinut:
ART. 2. În cuprinsul Regulamentului de organizare şi executare a serviciilor de
transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Focşani,
termenul de “persoană desemnată”, se înlocuieşte cu termenul “manager de
transport”.
Totodată vă rog să-mi permiteți să vă supun atenției și propunerile asociațiilor
reprezentative ale taximetriștilor din Municipiul Focșani, dumnealor au venit cu niște
propuneri și la articolul 21 alineatul 1 lit. c) au propus ca titularul contractului de
atribuire a gestiunii renunță la una sau mai multe autorizații taxi în favoarea unor
angajați ai acestora cu o vechime în cadrul fimei respective de maxim 6 luni. Nu putem
supune la vot acest amendament sau propunere deoarece avem …. cum ? sunt obligat
să citesc … este propunerea dumnealor cred că este legal si corect să le citim altfel
s-ar considera că le ascundem sau mai știu eu ce, domnule secretar am dreptate le citesc
da?
Deci... pentru că mai devreme amendamentul pe care vi l-am citit cuprinde
această modificare nu cu 6 luni ci cu 1 an de zile, deci mărim vechimea celui care
lucrează la firma respectivă pentru o siguranță mai mare și următoarea propunere ar fi
un manager de transport în regim de taxi și chirie poate conduce activitatea la maxim
3 transportatori autorizați. De altfel menționăm că nici această propunere nu poate fi
pusă în discuție deoarece la art. 7 alin. 4 la Legea 38/2003 privind transportul în regim
de taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare avem
următorul conținut: domnul Tănase nu sunteți interesat”?
“Un manager de transport în regim de taxi si închiriere poate conduce
activitatea unui singur transportator autorizat”, vă mulțumesc pentru atenție.
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Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Doamna consilier Drumea vă
rog”.
Doamna consilier Drumea Alina – Ramona: „V-am urmărit, aceleași
amendamente le aveam și eu numai că ați omis unul și ... da la art. 9 numai o secundă
... da stați așa ... la art 9 alin. 1 se completează cu punctul C1 și C2, vreau să fac un
amendament la punctul C2: “documentul emis de producător”, cuvântul producător
să fie înlocuit cu reprezentantul legal autorizat pentru că practic este imposibil să obții
acest certificat cu specificații tehnice direct de la producător, asta ar însemna să obții
direct de la firma ... Dacia,VW etc. ... Mercedez, ceea ce este imposibil”.
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Mai doriți domnul consilier?
apasăți pe buton”.
Doamna consilier Drumea Alina – Ramona: “Documentul emis de producător
cu specificațiile tehnice ale autoturismului. Se modifică “producător” cu reprezentantul
legal autorizat, reprezentantul autorizat. Mulțumesc. Practic le cereți imposibilul la
taximetriști să vă aducă autorizații cu date tehnice direct de la producător, producătorul
este firma care produce da”?
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Reprezentantul legal prin
reprezentanță să poată obține acest certificat de la reprezentanță”.
Doamna consilier Drumea Alina – Ramona: „Tocmai, nu, nu cred că ați
înțeles aici este specificat producător ceea ce este imposibil”.
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Vorbiți domnule consilier”.
Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc, uitați că al meu funcționează statul paralel. Am și eu de făcut o observație poate pertinentă poate nu, domnul secretar
ne poate lămuri la Art. 9 alin. 1 lit. c) din anexa nr.1 spune așa: Declarație pe propria
răspundere că deține sau va deține autoturisme termen de maxim 6 luni. Păi nu poate
să dea nimeni o declarație pe propria răspundere că va deține peste 6 luni pentru că se
pot întâmpla diferite cazuri, se îmbolnăvește, orice se poate întâmpla și acea persoană
este deja în culpă pentru că o declarație pe propria răspundere care nu se adeverește
răspunde în fața legii. Eu nu cred că este în regulă. Nu există așa ceva îl obligi să fie
infractor, cum să-și asume? Deci părerea mea este să dispară din această formulare că
“va deține autoturisme”. Că nu este în regulă nu se știe, vine potopul și pe urmă îl
căutăm să ne dea autoturismul. Eu nu cred că este în regulă”.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier, haideți să vă
explicăm cum stau treburile. În momentul în care un cetățean dorește să devină
autorizat, să dețină licență de transportator, în primul rând sunt două lucruri distincte:
O dată obține o licență că poate îndeplini condițiile de transportator autorizat de
persoane în regim de taxi și pe de altă parte va obține o autorizație acea bulină pe care
o cunoaștem cu toții în momentul în care se eliberează o autorizație pentru că în acest
moment știm foarte bine că toate autorizațiile sunt ocupate. Este un număr maxim de
autorizații la nivelul Municipiului Focșani. Ei când vin să se înscrie pentru a obține
această licență depun această declarație. Se dă această licență de transportator autorizat
în baza acestei declarații – această prevedere este din Lege nu putem să o scoatem noi
– iar în momentul în care s-a eliberat o autorizație, o bulină așa cum o știm cu toții se
face o selecție a lor din lista de așteptare, deci el practic se înscrie în lista de așteptare
și dacă este eligibil și primește acea bulină trebuie să vină cu mașina, ca să-i dăm
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autorizația de taxi. Dacă nu are mașina nu i se dă autorizația respectivă. De aceea noi
trebuie să luăm o declarație conform legii. Nu am introdus-o noi de capul nostru în
Hotărârea de Consiliu Local, că își va cumpăra mașină, deci le îngrădim un drept al
lor, ar trebui sa-i obligăm pe toți să spună că au mașini. Păi și dacă el își ia o mașină și
nu va obține licența? Îl obligăm să facem o investiție inutilă? Nu putem să facem ...
este o prevedere legală pe care trebuie să o respectăm”.
Domnul consilier Bîrsan Costel: “Nici să-l obligi că va da o declarație pe
propria răspundere că va face ceva. E probabil greșit scris “declarație pe propria
răspundere” – un angajament că iși va cumpăra o mașină”.
Domnul consilier Bîrsan Costel: “Un angajament da. Dar o declarație pe
propria răspundere implică răspundere penală și nu este în regulă ... Este domnul
Nedelcu”.
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Da, mai doriți să luați cuvântul?
V-ați mai gândit la ceva”?
Doamna consilier Drumea Alina – Ramona: “Da mulțumesc, aș vrea să mai
repete încă o dată domnul Iorga amendamentul de la art. 21 lit. d) l-a citit prea repede”.
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Aveți ceva de adăugat, de
completat”?
Doamna consilier Drumea Alina – Ramona: „Da, tot înlocuirea ... da, deci
titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată, o
intreprindere familială autorizată sau intreprindere individuală care se transformă întro persoană juridică dar aici vreau să facem un amendament: iar unul dintre aceștia să
fie reprezentantul legal al persoanei fizice autorizată al inteprinderii familiale sau a
intreprinderii individuale dând naștere unui nou transportator, în loc de “unic”.
Mulțumesc. Pentru că așa oferim posibilitatea nu prin ...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ce articol”?
Doamna consilier Drumea Alina – Ramona: “Art. 21 lit. d) să fie înlocuit
cuvântul “unic” cu „unul dintre acestea” așa putem să dăm posibilitatea și asociaților
în firmă. Prin unic nu mai putem să dăm această posibilitate. Mulțumesc”.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... este vorba de faptul că un singur
manager de transport în regim de taxi poate conduce activitatea unui singur
transportator autorizat despre asta este vorba”.
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Este în sală angajata primăriei
de la compartiment Trasport Urban.”
Doamna Botezatu Emanuela: “La articolul 21 lit. d) este acea situație în care
legea permite PFA- urilor sau I.I. să se transforme în societăți comerciale. Autorizația
taxi care a fost emisă titularilor PFA -urilor sau I.I.-urilor să plece pe societatea
comercială nou înființată. Ideea era să nu ... la data când se constituie noua societate să
nu se mai permită mai mulți asociați, ci reprezentatul PFA-ului sau al I.I.-ului să fie
asociat unic și administrator”.
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Mulțumim”
Domnul consilier Marius Iorga: “S-ar sparge societatea în mai multe mici
societăți, fiecare ar avea dreptul păi problema este că nu avem atâtea buline... este
limitat ... concurență este oricum”.
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Doamna consilier Drumea Alina – Ramona: “Asta reiese ca persoanele
juridice nu pot avea asociați pe această firmă din ceea ce spuneți dumneavostră.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani:
“Iertați-mă nu este cazul SRL -urilor. Vorbim de PFA sau I.I. care înseamnă eu și soția.
Păi eu în ideea în care are și soția ca și I.I. și atunci cum să fie doi acționari dacă este
un PFA”?
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Eu zic că ne-am lămurit un pic”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani: „Dar
nu vorbim despre acțiuni nu intrăm în societăți acuma și acționariat, un PFA nu are
acțiuni , este o persoană fizică autorizată care desfășoară activități și legiuitorul vine în
38 modificat acuma și spune că se poate transforma într-o societate comercială în
accepțiunea Legii 31”.
Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Am înțeles acum”.
Nu mai sunt discuții și se supune la vot amendamentul formulat de către domnul
consilier Iorga și se adoptă cu 19 voturi “pentru”.
Se supune la vot amendamentul taximetriștilor și nu se adoptă cu 7 voturi pentru
și 12 abțineri din partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Bojoaică Valerica,
Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț,
Miron Mariana, Nedelcu Mihai, Nistroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel,
amendamentul taximetriștilor nu a fost adoptat.
Se supune la vot primul amendamentul formulat de către doamna consilier
Drumea Alina – Ramona cu privire la reprezentantul legal și se adoptă cu 19 voturi
pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre in integralitatea sa și se adoptă cu 19 voturi
pentru, devenind astfel hotărârea nr. 306.
Drept pentru care s-a încheiat prezenta minută.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radu Nițu

SECRETARUL
MUNICIPIULUI FOCŞANI,
Eduard-Marian Corhană

ÎNTOCMIT,
Necoară Irina
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