ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL

MINUTĂ
din 28 noiembrie 2017
Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul
Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului
Focşani.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide
şedinţa ordinară din 28.11.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar
nr.1858/22.11.2017, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 21 consilieri locali.
Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este astfel
îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune
votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 26.10.2017.
Sunt discuții și observații pe marginea celor consemnate.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „d-nule Secretar, am luat de-a lungul timpului
toate procesele verbale de la toate ședințele și am constatat că sunt incorecte completate.
În sensul că sunt multe goluri, multe puncte, puncte, puncte, puncte, ca și cum nu ar fi
avut loc asemenea discuții.
Ca atare, eu vă rog, staf-ul tehnic să crească sensibilitatea microfoanelor, în cazul
în care nu se aude sau nu se înțelege și să avem procese verbale scrise care să reflecte în
totalitate realitatea și discuțiile care au avut loc”.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „cu privire
la procesul verbal din 26.10.2017, dacă aveți observații punctuale!.
D-nule consilier Bârsan, repet. Dacă cu privire la cele consemnate în procesul
verbal din 26.10.2017 aveți observații?”.
D-nul consilier Costel Bîrsan:„observațiile le-am enumerat mai devreme”.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: ”alte
discuții dacă mai sunt!„.
Nu mai sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 21 voturi
„pentru”.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „în
10.11.2017 am avut o ședință extraordinară … ”
D-nul consilier Neculai Tănase: „ ... uitați-vă mai bine d-nule Secretar. Noi am
votat ”pentru”?, nu am ridicat mâna ...”.
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D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană:„vă referiți
la noi, care noi d-nule consilier?
D-na Drumea, ați votat pentru procesul verbal?”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „dar pe mine de ce nu mă întrebați d-nule
Secretar?”.
D-na consilier Alina Drumea: „abținere. Am votat abținere acum pentru
procesul verbal”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „dvs. trebuie să vă faceți treaba de tehnocrat nu
de ...”.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană:
„continuăm pe același ton academic să zic pe care l-ați început în ședințele de comisii de
aseară.
Domnilor, cu privire la acest proces verbal am întrebat cine este „pentru”,
„împotrivă”, „abțineri”.
Înțeleg că: 7 persoane din partea stângă a mea să zic așa, au votat la „abțineri”și
anume: d-nele consilier: Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și
a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, și
14 voturi „pentru”.
Este corect așa?”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „da”.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană:
„continuăm cu procesul verbal al ședinței extraordinare din 10.11.2017”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „dar noi nu am fost!”.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „datoria
mea este să vă supun la vot acest proces verbal chiar dacă dvs. nu ați fost”.
D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: „asta voiam să vă transmit. Având în
vedere că nu am fost la ședințele acelea, noi ne vom abține”.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „este
problema dvs. Eu v-am transmis în format electronic acest proces verbal întocmit cu
ocazia acelei ședințe. Dacă dvs. considerați că puteți face observații, o puteți face dacă
nu, înțeleg că nu veți vota. Este dreptul dvs.
Reiau votul pentru acest proces verbal al ședinței extraordinare din data de
10.11.2017”.
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 13 voturi
„pentru” și 8 voturi „abțineri” din partea d-nelor consilier: Laura Mihaela Ciocoeaş,
Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Claudiu-Alin
Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „vă
reamintesc că în 21.11.2017 a avut loc o altă ședință extraordinară, dacă sunt discuții pe
marginea celor consemnate!”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „vreau să fac o precizare ținând cont de
ședința extraordinară care a avut loc, care a fost convocată la ora 7 dimineața. 7,30
ședința în plen și ora 7 ședințele de comisii.
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Dacă vi se pare normal d-nule Primar să convocați o ședință extraordinară la ora 7
dimineața și să vă bateți joc de oamenii care lucrează în Primărie și să-i chemați de
acasă în condițiile în care programul dumnealor de lucru începe la ora 8, este jenant.
Și vedem cu ochiul liber că abuzați de funcția pe care o aveți și mai mult decât
atât, Primăria nu este a dvs., vă repet și o să vă repet mereu, poate o să înțelegeți într-un
final.
Este a cetățenilor municipiului Focșani”.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „dacă cu
privire la cele consemnate sunt observații?”.
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 13 voturi
„pentru” și 8 voturi „abțineri” din partea d-nelor consilier: Laura Mihaela Ciocoeaş,
Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Claudiu-Alin
Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan.
La şedinţă participă:
■ d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul mucipiului Focşani;
■ d-na Marlena Șerbănuț – Consilier Cabinet Primar;
■ d-nul Dan Grigoraş – inspector Serviciul Impozite si taxe;
■ d-na Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii;
■ d-na Carmen Grosu – Director executiv - Direcţia Economică;
■ d-na Simona Poieană – Şef Serviciu buget, contabilitate;
■ d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, agricultură;
■ d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală,
agricultură;
■ d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios;
■ d-na Magdalena Dumitrescu – Şef Serviciu administrarea patrimoniului ;
■ d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii
■ d-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor și
investițiilor;
■ d-na Andreea Cherciu – Inspector Serviciul Urbanism ;
■ d-na Carmen Pascaru - Inspector, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
■ d-nul Florinel Ionaşcu - Inspector, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
■ d-nul Adrian Imireanu – Şef Birou Proiecte;
■ d-nul Dan Brașov – Inspector Birou Proiecte;
■ d-na Valentina Gătej – Șef Birou Agricultură ;
■ d-nul Meluş Nazâru – Şef serviciu impozite şi taxe locale;
■ d-ra Ionica Mandea – Inspector Serviciul Corp control al Primarului;
■ d-na Ana-Maria Apostol - Inspector Serviciul Corp control al Primarului;
■ d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef birou presă relații externe;
■ d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine;
■ d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;
■ d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei;
■ d-nul Mihai Ciubotaru – Director Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină Şcolară
Focşani;
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■ d-nul Sorin Francu – Director Teatrul municipal Focşani ;
■ d-nul Dorian Alecsandrescu – Director Poliția Locală Focșani;
■ d-nul Giani Milea – Director SC PARKING FOCŞANI S.A.;
■ d-nul Cătălin Ifrim – Șef Centru Căminul pentru Persoane Vârstnice Focșani;
■ d-nul Gheorghe Vasilescu – Director S.C. CUP S.A. Focpșani;
■ d-nul Bogdan-Emilian Matișan – Director economic S.C. CUP S.A. Focșani;
■ d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani;
■ d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;
■ d-nul Viorel Ciubotaru - Director Clubul Sportiv Municipal Focşani;
■ d-nul Valentin Gheorghiţă - Director Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia;
■ d-nul Adrian Vulpoiu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;
■ d-nul Liviu Băiețelu – Contabil șef S.C. “Administrația Piețelor” Focșani;
■ d-nul Ion Ștefan – Deputat PNL.
La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi
ai mass-media locale.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: prezintă proiectul ordinii de zi
care cuprinde 35 puncte:
Secţiunea I – proiecte de hotărâri
1.
proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului
„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru
perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței
energetice – Etapa a II-a” a terenului pentru efectuarea noilor investiții aferente acestuia;
2.
proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Focșani nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani;
3.
proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor 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;
4.
proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea
valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al
municipiului Focșani;
5.
proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de
parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
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6.
proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în
Focșani, Cartierul Tineretului Sud solicitat de titularii contractelor de închiriere în
conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
7.
proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea
locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului local nr.
277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințe sociale,
precum și actele necesare pentru depunerea dosarului de locuință socială;
8.
proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situată în bdul.
Unirii nr. 24, bl. B1, ap. 41 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani în
locuință de serviciu;
9.
proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 alin. (3) din H.C.L. nr.
6/2017 privind aprobarea cofinanțării de către Municipiul Focșani, în calitate de
partener, prin Serviciul Public Local de Asistență Socială Focșani, a proiectului Adăpost
de Noapte „Sfântul Nicolae cel Nou”, derulat de către Societatea Națională de Cruce
Roșie din România – filiala Vrancea, în vederea asigurării continuării acestuia;
10. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5,00 mii lei din bugetul
local al municipiului Focșani pe anul 2017, pentru susținerea proiectului „Moș Crăciun
Muzical”, inițiat și organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focșani;
11. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 432/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect
tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reparații capitale Fântână
arteziană Primărie – Piața Unirii”;
12. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect
tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Sistem de irigații spații verzi în
Cartierul Sud din municipiul Focșani, județul Vrancea”;
13. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 6/2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:
„Reabilitare și modernizare strada Revoluției, Aleea Sudului, Strada Cpt. Crețu Florin și
strada Aleea Parc” din municipiul Focșani, județul Vrancea”;
14. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 147/2011
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții: „ Modernizare și reabilitare drumuri locale în intravilanul
municipiului Focșani, județul Vrancea”, modificată;
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15. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 53/2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru
obiectivul de investiții: „Reabilitare acces la blocuri, sistem de supraveghere video și
sistem automat de parcare pentru zona de parcaj din str. Eroilor”;
16. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea obiectivului de investiții ”Împrejmuire gard Cămin pentru Persoane Vârstnice
Focșani, str. Fraternității nr. 11, pe laturile Nord, Est și Sud”;
17. proiect de hotărâre 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”;
18. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului
Focșani pe anul 2017;
19. proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor practicate în anul 2018 și a prețurilor
de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, de către S.C. Administrația Piețelor
Focșani S.A.;
20. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 93/2017 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului
unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ
preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017,
modificată prin HCL nr. 295/2017, HCL nr. 304/2017 și HCL nr. 333/2017;
21. proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea
Consiliului local al municipiului Focșani nr. 254/2013 privind aprobarea organigramei,
statului de funcții și numărului de personal pentru Serviciul Public „Creșe” din
municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
22. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local
al municipiului Focșani nr. 415/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții
și numărului de personal pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al
municipiului Focșani;
23. proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și 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;
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24. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului
de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;
25. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului
de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007;
26. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 255/2016 privind constituirea Consiliului Comunitar
Consultativ al municipiului Focșani și aprobarea regulamentului de organizare și
funcționare al acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
27.
proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare final al membrilor
consiliului de administrație la S.C. ENET S.A. Focșani;
28. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale al Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani pentru anul 2018;
29. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 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;
30. proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Cultură și Artă „Maior
Gheorghe Pastia” Focșani;
31. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea
Consiliului local al municipiului Focșani nr. 160/2017 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare,
întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al
municipiului Focșani;
32. proiect de hotărâre privind aprobarea termenelor și documentelor procedurale
necesare evaluării, conform anexei la raport, a mandatelor de membru în consiliul de
administrație la SC Transport Public SA Focșani care au expirat la 31 octombrie 2017 și
care au depus cerere de reînnoire a mandatului;
33. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în
suprafață de 11,00 mp, situat în Focșani, str. Aleea Echității nr. 13, T. 204, P. %11147
ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Slujitoru Costel;
34. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros
asupra terenului în suprafață de 7,59 mp. situat în Focșani, str. Iong. Ion Basgan nr. 8,
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sc. 1, ap. 1, T 57, P 3513% aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în
favoarea doamnei Gheoca Mihaela ;
35. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe perioada
existenței construcției, către Asociația Protecția Victimelor „Life Challenge” a spațiului
disponibil în suprafață de 57 mp. situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce aparține
domeniului public al municipiului Focșani, în vederea înființării Centrului Comunitar
„Life Challenge”;
Secțiunea a II-a – Rapoarte, informări
1. Informare privind deplasarea delegației municipiului Focșani în perioada 6-9
octombrie 2017 în orașul Cernăuți;
Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „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: „bună ziua doamnelor și domnilor
consilieri, stimați reprezentați ai mass-media, stimați colegi, am de făcut câteva
observații pe marginea ordinii de zi care a fost supusă spre aprobare astăzi.
Vreau să propun retragerea a două proiecte de hotărâre.
Este vorba de proiectul nr.30 - proiect de hotărâre privind înființarea
Centrului de Cultură și Artă „Maior Gheorghe Pastia” Focșani și proiectul nr.32 proiect de hotărâre privind aprobarea termenelor și documentelor procedurale
necesare evaluării, conform anexei la raport, a mandatelor de membru în consiliul
de administrație la SC Transport Public SA Focșani care au expirat la 31
octombrie 2017 și care au depus cerere de reînnoire a mandatului.
De asemenea, doresc să propun spre completare următoarele proiecte de hotărâri:
1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 8/2015
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiții: „Refacere infrastructură strada Unirea Principatelor din municipiul Focșani,
județul Vrancea”
2. proiect de hotărâre privind împuternicirea Serviciului Corp de Control al
Primarului, din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, prin Compartimentele de
specialitate, să realizeze controale în scopul verificării activității întreprinderilor publice
la care Consiliul Local al Municipiului Focșani este acționar, respectiv : C.U.P. S.A,
C.U.P.Salubritate, Administrația Piețelor S.A Focșani, Transport Public S.A, Parking
S.A Focșani, ENET S.A Focșani, precum și la entitățile finanțate total sau parțial din
bugetul Consiliului Local al Municipiului Focșani;
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3. proiect de hotărâre pentru avizarea profilului Consiliului de Administrație, a
profilului candidatului și a matricei profiluilui Consiliului de Administrație la
TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI, conform anexelor la proiect;
4. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentațiilor tehnicoeconomice, a indicatorilor, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea
sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, pentru obiectivul ”Creșterea
eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani”;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și
numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani;
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „dacă mai sunt şi alte discuţii?”.
D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: „având în vedere că aceste proiecte sunt
suplimentare ordinii de zi și au fost transmise ieri seară, Grupul consilierilor PNL, se va
abține”.
Se supune la vot ordinea de zi, minus cele două proiecte, proiectul nr.30 - proiect
de hotărâre privind înființarea Centrului de Cultură și Artă „Maior Gheorghe
Pastia” Focșani și proiectul nr.32 - proiect de hotărâre privind aprobarea
termenelor și documentelor procedurale necesare evaluării, conform anexei la
raport, a mandatelor de membru în consiliul de administrație la SC Transport
Public SA Focșani care au expirat la 31 octombrie 2017 și care au depus cerere de
reînnoire a mandatului plus cele 5 care au fost adăugate și anume:
1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 8/2015
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiții: „Refacere infrastructură strada Unirea Principatelor din municipiul Focșani,
județul Vrancea”
2. proiect de hotărâre privind împuternicirea Serviciului Corp de Control al
Primarului, din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, prin Compartimentele de
specialitate, să realizeze controale în scopul verificării activității întreprinderilor publice
la care Consiliul Local al Municipiului Focșani este acționar, respectiv : C.U.P. S.A,
C.U.P.Salubritate, Administrația Piețelor S.A Focșani, Transport Public S.A, Parking
S.A Focșani, ENET S.A Focșani, precum și la entitățile finanțate total sau parțial din
bugetul Consiliului Local al Municipiului Focșani;
3. proiect de hotărâre pentru avizarea profilului Consiliului de Administrație, a
profilului candidatului și a matricei profiluilui Consiliului de Administrație la
TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI, conform anexelor la proiect;
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4. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentațiilor tehnicoeconomice, a indicatorilor, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea
sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, pentru obiectivul ”Creșterea
eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani”;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și
numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani.
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 13 voturi
„pentru” și 8 voturi „abțineri” din partea d-nelor consilier: Laura Mihaela Ciocoeaş,
Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Claudiu-Alin
Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan.
Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea
și completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr.
160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin
domeniului public și privat al municipiului Focșani;
D-nul consilier Radu Nițu: „doresc să fac un amendament la acest proiect
modificare a punctului 2 din articolul 1 astfel: art. 20, al.2 lit.a se modifică și va avea
următorul cuprins.
a) tarif pentru persoane fizice tarif pentru o mașină 120 lei an la care se adaugă
TVA, tarif pentru a doua mașină 200 lei an mașină la care se adaugă TVA și tarif pentru
a treia mașină 300 lei an mașină la care se adaugă TVA.
Deci 300 lei pe an. Mulțumesc”.
D-nul consilier Neculai Tănase:„am văzut că d-nul Radu Nițu a făcut … a mai
adăugat și TVA-ul. Normal, acum sunteți pe creșteri de taxe la propunerea noastră de
scăderea taxelor, de la 170 lei … domnule mă lăsați să vorbesc.
De la 170 lei … nu este adevărat?
Ați băgat TVA-ul în plus … spun vreo minciună?
Dacă nu știi ce vorbiți tăceți din gură …”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „dumneavoastră nu ați specificat
acolo dacă suma pe care ați dorit să o scădeți dacă este sau nu este cu TVA și am
presupus că este fără TVA, asta-i tot”.
D-nul consilier Neculai Tănase:„ aici este vorba de un proiect pe care noi l-am
inițiat în data de 10 octombrie, cu nr.73953 și deci este un proiect pe care l-am inițiat
fără a ne gândi că d-nul Primar și-l va asuma și … domnule avocat, un pic ca să
vorbesc și eu … și-l va asuma și îl va amesteca cu niște proiecte cu care nu avem nici o
treabă. Cu blocări, cu amenzi, cu nu știu ce!
Deci noi vrem să facem un amendament astăzi, amendament dacă tot a făcut
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d-nul Radu Nițu ca pct. 2 de la art.1, pct. 2, să rămână de sine stătător adică să fie
proiect eliminând de la art.1 pct. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11.
Deci astea vor fi eliminate și va rămâne doar art. 1 cu pct.2 și bineînțeles și art. 2,
3 și art.4.
Asta este amendamentul nostru da, vă rog frumos să țineți cont de el ca să
reparăm într-un fel lucrurile, că dacă d-nul Primar s-a obișnuit să ia proiecte altora, noi
vrem să le reparăm acuma. Mulțumesc”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „da d-nule consilier, sunt în
totalitate de acord cu dumneavoastră …”.
D-nul consilier Neculai Tănase:„voiam să vă mai spun că taxa noastră este cu tot
cu TVA”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„nu ați scris domnule consilier și
nu putem să facem o ilegalitate”.
D-nul consilier Neculai Tănase:„noi le-am luat exact de acolo din proiect și
acolo așa scrie, cu tot cu TVA”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„ne pare rău dar nu ați scris”.
D-nul consilier Neculai Tănase:„în fine, nu mai contează asta. Ce mai contează
19% pentru cetățenii Focșani-ului, pe lângă taxa de habitat. Mulțumesc”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „iar sunteți într-o eroare.
Iar vă place să … zâmbiți frumos la cameră ca să vă și vadă oamenii”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „mulțumesc d-nule Președinte.
Tot vă place să fiți președinte jucător, nu vă abțineți deloc”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „nu domnule consilier, vreau să
fiu în asentimentul dvs. Și Băsescu a fost președinte jucător și vreau poate, cine știe să
mă iubiți pe mine dacă sunt jucător”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „eu vă declar dragoste veșnică”.
Bun deci d-nule Președinte, prețurile, prețurile, lăsați-l pe d-nul Primar, vă rog să
fiți atent la mine.
Prețurile către persoanele fizice întotdeauna, dar întotdeauna au înglobat TVA-ul.
În momentul când vinzi cuiva, unei personae fizice ceva și îi spui prețul, are
automat înglobat TVA-ul.
Numai către persoane juridice, specifici, cu TVA sau fără TVA. Mulțumesc”.
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Radu Nițu, se adoptă cu 13
voturi „pentru” ” și 8 voturi „abțineri” din partea d-nelor consilier: Laura Mihaela
Ciocoeaş, Alina Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon,
Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan.
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Neculai Tănase, nu se adoptă cu 8
voturi „pentru” ” și 13 voturi „abțineri” din partea d-nelor consilier: Mariana Miron,
Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Lauriana Ailincuţei, Irina-Anca Maria-Panaite şi a
d-nilor consilieri: Marius-Euserbiu Iorga, Ionuţ Mersoiu, Alexandru Nistoroiu, Radu
Niţu, Emanuel Gongu, Mihai Petruţ, Daniel Ungureanu, Mihai Nedelcu.
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Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu: „ne pare rău domnule consilier,
proiectul este un proiect laborios, proiect serios și din acest motiv probabil că, consilierii
PSD nu au vrut să vă ajute”.
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu
amendamentul formulat de d-nul consilier Radu Nițu, fiind adoptat cu 13 voturi „pentru”
” și 8 voturi „abțineri” din partea d-nelor consilier: Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina
Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a d-nilor consilieri: Ionuț Filimon, Claudiu-Alin Dobre,
Neculai Tănase, Dan Buzoi, Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr.506 .
D-nul consilier Costel Bîrsan: „d-nule Președinte, vă rog să să scuzați, pot să mai
adaug ceva, scurt.
La art. 5.f.1 care se introduce, sună așa: titularii contractelor de parcare ce
respectă clauzele contractuale pe anul în curs beneficiază de dreptul de preemțiune la
închirierea locului de parcare pe anul viitor în cazul în care nu pot apărea solicitări
pentru locuri respective.
Păi, este un non sens.
Deci, termenul de preemțiune este clar este un termen în care specifică
preferințele pentru vechiul cumpărător sau vechiul ocupant prin închiriere, nicidecum ce
s-a introdus aici. Este o eroare”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:„este posibil dar … dacă nu-și
dorește, asta este. El într-adevăr beneficiază de dreptul de preemțiune”.
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „un chiriaș model care și-a plătit toate
taxele are dreptul să aleagă și să încheie contract în următorul an”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „domnilor, dreptul de preemțiune, este un drept
concurent cu ceilalți pretendenți și el va fi preferat.
Acesta înseamnă conform DEX-ului, dreptul de preemțiune.
D-na profesoară de limba română, vă rog să ne lămuriți dvs. vă rog. Mulțumesc”.
Drept pentru care s-a încheiat prezenta minută.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai Nedelcu

SECRETARUL
MUNICIPIULUI FOCŞANI,
Eduard-Marian Corhană

ÎNTOCMIT,
Cecilia Trufă

TC/1 ex.
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