ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL

MINUTĂ
din 07 martie 2018
Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie
Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului
Focşani.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide
şedinţa extraordinară din 07.03.2018, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar
nr.244/02.03.2018, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 19 consilieri locali
din totalul de 21 de consilieri, absentează d-na consilier: Mariana Miron și d-nul
consilier Costel Bîrsan.
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 Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „deoarece
nu discutăm proiectul procesului verbal al ședinței ordinare din luna februarie, deci
amânăm discuția pentru ședința ordinară, dau cuvândul d-nului Președinte de ședință”.
La şedinţă participă:
■ d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;
■ d-na Marlena Șerbănuț – Consilier Compartiment Cabinet Primar;
■ d-na Ana-Maria Iamandei - Consilier Compartiment Cabinet Primar;
■ d-nul Marius Iulian Manoliu – Consilier Compartiment Cabinet Primar;
■ d-nul Dan Grigoraş – Director 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;
■ d-na Rodica Constantinescu – Inspector Serviciu administraţie publică locală,
agricultură;
■ d-na Carmen Ghiuţă – Şef Serviciu juridic contencios;
■ d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciu administrarea patrimoniului ;
■ d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii;
■ d-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor și
investițiilor;
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■ d-na Cristina Enache – Șef Birou Achiziții;
■ d-na Andreea Cherciu – Inspector Serviciul Urbanism;
■ d-na Ana-Maria Apostol – Inspector Compartiment Transport Public Local de
Călători;
■ d-na Daniela Pamfil - Inspector Serviciul Corp control al Primarului;
■ d-na Carmen Pascaru - Inspector, Aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
■ d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică;
■ d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;
■ d-nul Nelu Ioniță – Şef Ordine Publică Poliţia Locală Focşani;
■ d-nul Adrian Vulpoiu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;
■ d-na Luminița Balaban – Director Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani.
La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi
ai mass-media locale.
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: ”Bună ziua, doamnelor și
domnilor consilieri, domnule Primar, stimați invitați, ordinea de zi conține 14 proiecte și
anume:
1.
proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local
al municipiului Focșani nr. 440/2017 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 realizarea obiectivului de investiții
„Refacere infrastructură străzi: Popa Șapcă, Teiului, George Coșbuc, Dornișoarei,
Fundătura Dornișoarei, Ghinea Dorinel, Gheorghe Magheru din municipiul Focșani”,
județul Vrancea;
2.
proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local
al municipiului Focșani nr. 441/2017 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 realizarea obiectivului de investiții
„Modernizare și reabilitare drumuri locale în municipiul Focșani”, județul Vrancea;
3.
proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local și alte surse de
finanțare a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin
Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru realizarea obiectivului de
investiții „Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”;
4.
proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 253/2015 privind însușirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de
Intervenție și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:
„Modernizarea și reabilitarea rețelei de transport a energiei termice în zonele: Piața
Victoriei, str. Longinescu, str. Războieni” în municipiul Focșani;
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5.
proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 350/2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la corp de clădire Școală și
execuția lucrărilor conexe la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” din Focșani”;
6.
proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. CUP
SALUBRITATE S.A. Focșani;
7.
proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și
numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani;
8.
proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirile finale a doi
membri în consiliul de administrație la PARKING FOCȘANI SA;
9.
proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în
localitatea Focșani, Cartierul Tineretului Sud, solicitat de titularii contractelor de
închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
10. proiect de hotărâre privind stabilirea unui număr de 3 autorizații taxi disponibile
care vor fi atribuite transportatorilor înscriși în lista de așteptare, la nivelul municipiului
Focșani;
11. proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat dintre Municipiul
Focșani, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani și SC PANDORA PROD SRL
pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual;
12. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului local al municipiului Focșani nr. 27/2016 privind aprobarea Regulamentului
de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza
municipiului Focșani;
13. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării
publicului nr. 3393/2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic
Zonal „Construire locuințe colective D+P+6E” – generat de imobilele amplasate în
Focșani, str. Cpt. Stoenescu Corneliu nr. 20-22, nr. cad. 60358 și 2376/2N;
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14. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării
publicului nr. 3349/2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic
Zonal „Atragere în intravilan a terenului în suprafață de 4106,0 mp pentru construire
locuințe individuale” ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. Vlad
Țepeș, nr. cad. 9742/5/36/2N, 742/5/36/1/2/1N și 9742/5/36/1/1N, pe terenurile în
suprafață de 4106,0 mp.
Dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi!”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „da, am văzut ordinea de zi, are 14 proiecte.
Două, trei proiecte într-adevăr, sunt niște proiecte care ar avea caracterul de
extraordinar, au niște termene concrete, precise ... nu știu eu, acum vă întreb din nou, îl
întreb pe d-nul Primar, de ce a trebuit să prezentați 14 proiecte într-o ședință
extraordinară când puteați să veniți cu acelea care sunt urgente și totul era ok!
Sunt 2-3 proiecte care necesită reabilitarea străzilor, abia așteptăm să se facă
această reabilitare, noi am venit să votăm dar, celelalte proiecte eu zic că nici nu ar fi
trebuit să le băgați sau, măcar ar fi trebuit să ne consultați d-nule Primar că vreți să
introduceți pe ordinea de zi niște proiecte care nu au nici o urgență”.
Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 15 voturi „pentru” și 4 voturi
„abținere” din partea d-nelor consilier : Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea, AnaMaria Dimitriu și d-nul consilier Ionuț Filimon.
Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 27/2016 privind aprobarea Regulamentului de autorizare
a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza
municipiului Focșani;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 103.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „voiam doar atât să fac precizarea că
acest proiect este un proiect foarte important chiar dacă unii consilieri consideră că nu
este de urgență, trebuie să reamintesc faptul că, o ședință extraordinară nu are caracter
de urgență, deci este o ședință în afara unei ședințe ordinare…”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… ce înseamnă extraordinară domnule
Primar?”.
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D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ședința de îndată este cu caracter de
urgență, d-ra Dimitriu, nu mă întrerupeți, vă rog frumos. Citiți Regulamentul și citiți
legislația în domeniu.
Iar acest proiect vine în sprijinul tuturor agenților economici care se supun
autorizării pentru că am facilitat și am redus semnificativ documentația care trebuie
depusă pentru reavizarea anuală a autorizațiilor de funcționare. În sensul că, atunci când
nu sunt modificări în documentele … în datele de identificare ale societății comerciale,
ale spațiilor în care își desfășoară activitatea, a obiectului de activitate, practic agentul
economic nu vine decât cu o cerere, cu autorizația și cu dovada că și-a achitat taxa.
Fac precizarea că, s-a stabilit tot prin acest proiect că taxa poate fi achitată fără
nici un fel de probleme, până la data de 31 martie. De aceea am și venit cu acest proiect,
mult mai devreme pentru a facilita tuturor celor vizați de această hotărâre, că au
posibilitatea să se adreseze serviciului de autorizări din cadrul Primăriei municipiului
Focșani, să-și reînnoiască autorizațiile.
Era o situație destul de neplăcută, an de an trebuia să meargă fiecare agent
economic să ceară acordul vecinului, să poată să-și continue aceeași activitate pe care o
desfășoară de când s-a înființat.
În situația când se modifică obiectul de activitate, atunci este necesară o altă
documentație. Mulțumesc”.
Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
Raportului consultării și informării publicului nr. 3393/2018 privind documentația
P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective
D+P+6E” – generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Cpt. Stoenescu Corneliu
nr. 20-22, nr. cad. 60358 și 2376/2N;
D-nul consilier Neculai Tănase: „ok, noi suntem de acord cu dezvoltarea
construcției necesare orașului dar, eu vreau să vă aduc aminte că, nu mai departe de
ultima ședință, acum două săptămâni sau când s-a ținut ultima ședință în februarie, au
venit niște cetățeni aici la noi în ședința de consiliu local și s-au plâns că se face o
construcție … tot la fel, o construcție în Focșani, o reabilitare a unui bloc dezvoltare
urbanistică și nu s-a ținut cont, sau eu știu în ceea ce se întâmplă acolo, le obturează
vederea, soarele, mă rog, sunt niște probleme … ”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... vorbim de acest proiect sau de
alt proiect? ”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „ascultați un pic că vreau să fac o paralelă.
Mie mi se pare că acest proiect, aceste două proiecte, că este vorba de cele două
proiecte, prea ușor vin în ședința Consiliului local fără să ne informeze și pe noi, pentru
că și noi suntem consilieri, noi grupul PNL … ”.
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... aveți consilieri în comisie ...”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „… lăsați-mă să termin și apoi mă completați.
Deci, dvs. ați venit și ați trântit aici proiectul acesta așa, o fi bun, o fi rău nimeni
nu știe și haideți, votați-l, cum s-a întâmplat pe Brăilei.
Pe Brăilei o să fie o mare problemă acolo, tot așa l-am votat. A venit aici, l-am
votat. Domnul Primar spunea că nu știe nimic deși știa … mă rog.
Eu cred că dvs. știți, cel puțin cetățenii spun că v-au văzut de multe ori prin zonă,
dacă este să vorbim de proiectul acela. Dar să lăsăm proiectul acela.
Ca să nu mai avem astfel de … noi deocamdată ne abținem de la acest proiect și
după aceea o să vedem. Să vină să ne explice și nouă cineva ce fel de construcții sunt, ce
se întîmplă acolo, este vreo problemă!
Nu să ne trezim iar cu cetățenii aici buluc, nu-i lăsați să intre în ședință, cum s-a
întâmplat data trecută și totul este ok …”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... asta ține de proiectul acesta
nu !”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „ne facem că nu mai știm nimic.
Domnule Viceprimar, noi ne abținem de la acest proiect, da!”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ok, am înțeles”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „domnule consilier, orice Plan
Urbanistic Zonal parcurge niște etape. Sunt trei etape de consultare publică.
Dacă dvs. vreți o consultare cu consilierii locali, haideți să stabilim un
regulament, să spunem, consilierii locali nu fac parte din municipiul Focșani și nu
studiază, uită că au membri în Comisia Tehnică de Urbanism unde se discută aceste
proiecte, unde vin toți specialiștii în domeniu, se prezintă toate documentele, toate
avizele de la toate organismele abilitate conform legii.
Este acest proiect din 18 ianuarie 2018, domnule consilier. Nu este trântit pe masă
așa cum spuneți dvs. Asta este a treia etapă.
Sunt trei etape de consultare publică.
Primul este avizul de oportunitate. După avizul de oportunitate, stă 25 de zile pe
site. După ce stă 25 de zile pe site și cu panou de informare, cu tot ce trebuie, urmează
aprobarea raportului de consultare a publicului.
Se avizează în Comisia Tehnică de Urbanism. După aceea mai stă încă 30 de zile
pe site.
Se face apoi ședință tehnică a Comisiei Tehnice de Urbanism, se aprobă din nou
și apoi mai stă încă 30 de zile pe site-ul Primăriei.
Oare în aceste 80 de zile, nu ați avut timp să aflați despre acest proiect? Întreb și
eu!
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Ce ar fi trebuit, consultare separată cu fiecare consilier în parte!
Aveți consilieri reprezentanți în Comisia Tehnică de Urbanism. Nici măcar atât
lucru nu vă informează în grupul dvs.! Sau, unii nici nu sunt prezenți, asta este o altă
discuție, nu am ce să vă fac. Convocarea este pentru toată lumea.
În ceea ce privește la acea lucrare pe Brăilei, am fost într-adevăr de mai multe ori
să mă conving că acești cetățeni care au venit să reclame au dreptate. Vă spun sincer, că
nu au dreptate în totalitate. Pe lângă deranjul care este creat în orele de program, am fost
chiar după ora 17, acolo nu se mai lucra după ora 17. Am fost personal, da, de mai multe
ori să mă conving și am rugat colegii de la Urbanism să meargă, să verifice dacă sunt
încălcate normele legale. Nu au nici o normă legală încălcată și nu am putut să luăm nici
o altă măsură cu părere de rău.
Au studiu inclusiv de … Direcția de … spuneți dvs. doamnă, acela cu umbrirea
…”.
D-na Andreea Cherciu – Inspector Serviciul Urbanism : „… studiu de însorire și
toate avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „inclusiv Direcția de Sănătate Publică
le-a impus să facă un studiu de umbrire. Și au acel studiu.
Eu pot să-i spun că nu este adevărat, eu nu sunt de specialitate!
Noi luăm de bun. De asta este certificatul de urbanism prin care se solicită
anumite avize.
Iar dacă s-au parcurs toate aceste etape și dacă au fost 27 de membri în Comisia
Tehnică de Urbanism, din 27 au fost majoritatea de acord sau toți cei care au fost
prezenți au votat în unanimitate, că nu au fost toți prezenți asta este altceva. Inclusiv au
lipsit colegi de ai dvs., îmi pare rău”.
D-nul consilier Radu Niţu: „domnule Președinte, aș vrea să pornim de la
următorul aspect.
În Comisia de Urbanism de exemplu ieri, noi am fost vreo 5 consilieri la care
dumnealor, care sunt aici de față, inclusiv d-nul consilier a lipsit ...”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „… nu am lipsit …”.
D-nul consilier Radu Niţu: „… nu ați lipsit …”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „… ieri am lipsit eu?”.
D-nul consilier Radu Niţu: „da domnule”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „domnule nu vă este rușine?”.
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „pe teren domnule consilier ați
fost?”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „asta-i altceva, pe teren …”.
D-nul consilier Radu Niţu: „… dar pe unde domnule, pe unde … pe teren
domnule, mai este și terenul”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „ați spus Comisia de Urbanism”.
D-nul consilier Radu Niţu:”pe teren”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „eu am fost singur pe teren și m-am uitat”.
D-nul consilier Radu Niţu:”am văzut că sunteți un fel de haiduc aici”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „eu mă uit la dvs. cum râdeți, dar scădeți în
sondaje cu râsul acesta…”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... iar vorbiți ca la piață”.
D-nul consilier Radu Niţu: ”deci, domnule Președinte, noi am fost ieri pe teren
un număr de 5 consilieri, la care și stimabilul nostru consilier este membru al comisiei
așa, dânsul se duce singur, foarte bine, vreau să vă spun că din Comisia Tehnică de
Urbanism la nivelul municipiului, unde se discută aceste proiecte cum a spus și domnul
Primar, se discută de foarte multe ori și se ia aprobare și de la toți arhitecții care sunt în
municipiul Foșani, care este o comisie pe care am și votat-o noi, dacă vă aduceți aminte
luna trecută, și vreau să vă spun că nu au fost probleme din punct de vedere … De
asemenea au foarte multe avize. Și ce vreți să spuneți dvs.? Dvs. spuneți în vorbe multe
lucruri puține, ați înțeles?
Deci, haideți să schimbăm raportul, să vorbim mai puțin și să spunem concret
niște lucruri, pentru că trebuie să se dezvolte municipiul nu!
Este vorba de privat, are toate avizele, ce să spunem noi, să nu îi lăsăm?
Când să-i dăm avizul?
În luna august când nu se mai poate, sau la toamnă?
Domnule, noi vom vota acest proiect pentru că este în concordanță și este legal”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „pe proiect domnule consilier”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „pe proiect da. Același lucru s-a întâmplat cu
proiectul cel după Brăilei. Eu vă spun că la Brăilei, sunt minim 30 de oameni acolo, am
văzut eu, care … ”.
8

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... pe proiect domnule consilier”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „domnul meu, eu vreau să spun un lucru. La fel
și acel proiect a trecut prin toate etapele acestea cum spune domnul Primar și acum sunt
mari probleme.
Domnul Nițu spune că trebuie să facem și să nu vorbim. Păi de 25 de ani ce ați
făcut domnule …”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... domnule consilier ...”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „ … haideți să nu mai …”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ ... nu vorbiți pe proiect domnule
consilier ...”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „… lăsați-mă să vorbesc …”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… domnule consilier, este o
ședință …”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „… este abuziv modul acesta de comportament
al dvs. ”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 11 voturi
„pentru” și 8 vot „împotrivă” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, Ana-Maria
Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, CorneliuDumitru Gheoca, Dan Buzoi, Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre, devenind hotărârea
nr. 104.
D-nul consilier Neculai Tănase: „aceste lucruri trebuie discutate, nu așa abuziv.
Aici înseamnă că aveți ceva de ascuns, asta înseamnă”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ca la piață domnule Tănase”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „dvs sunteți ca la piață, îmi închideți mie aici …
sunteți ca la tarabă”.
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Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
Raportului consultării și informării publicului nr. 3349/2018 privind documentația
P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a terenului
în suprafață de 4106,0 mp pentru construire locuințe individuale” ce se va realiza
în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. Vlad Țepeș, nr. cad. 9742/5/36/2N,
742/5/36/1/2/1N și 9742/5/36/1/1N, pe terenurile în suprafață de 4106,0 mp;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 11 voturi
„pentru” și 8 vot „abținere” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, Ana-Maria
Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, CorneliuDumitru Gheoca, Dan Buzoi, Neculai Tănase, Claudiu-Alin Dobre, devenind
hotărârea nr.105.
Drept pentru care s-a încheiat prezenta minută.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Mersoiu

SECRETARUL
MUNICIPIULUI FOCŞANI,
Eduard-Marian Corhană

ÎNTOCMIT,
Cecilia Trufă

TC/1 ex.

10

