ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL
MINUTA

Incheiata astazi, 22.12.2016, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul
Dimitrie Cantemir nr. 1Bis, in conformitate cu art. 10 din Legea nr. 52/2003, privind
transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Focsani.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide şedinţa
ordinară din 22.12.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 7177/
16.12.2016, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 consilieri locali din totalul de
21 de consilieri atât cât alcatuiesc Consiliul local municipal.
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhană face precizarea ca lipseste dl.
consilier Dan Buzoi din anumite motive ținând de familie.
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 24.11.2016.
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”.
La şedinţă participă:
 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul mucipiului Focşani;
 d-na Micşunica Baciu – Director executiv - Direcţia resurse umane ;
 d-na Carmen Grosu – Director executiv - Direcţia Economică;
 d-na Simona Poieană – Şef serviciu buget-contabilitate;
 d-na Cristina Dăscălescu – șef serviciu administraţie publică locală, agricultură,
cadastru;
 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios;
 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al
Consiliului local;
 d-na Eugenia Drăguşanu – Inspector Compartimentul Proiecte;
 d-nul Meluş Nazăru – şef serviciu impozite şi taxe locale;
 d-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane Vârstnice
Focsani;
 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;
 d-na Oana Isac – Director Creşe;
 d-nul Lucian Feroiu – Director Cantina de Ajutor Social Focşani.
La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi ai
mass-media locale.
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „înainte de a supune la vot ordinea de zi,
dacă sunt solicitări de modificare a acesteia!
Vă rog d-nule Primar Cristi Valentin Misăilă.”
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D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „bună ziua d-le Preşedinte de ședință, d-nelor
şi d-nilor consilieri la proiectul ordinii de zi propun adăugarea urmatoarelor proiecte de
hotărâre. Este vorba de: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare
a garsonierei situată în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bl. 67, tronson 9, ap. 4 înscrisă în CF
54675-C1-U2 UAT Focșani către familia Lovin Gheorghe și Lovin Valentina-Elena; proiect de
hotărâre privind abrogarea HCL nr. 30/2011 privind aprobarea încredințării în folosință
gratuită, pe durata existenței construcției, către Universitatea din București, a terenului
aparținând domeniului public al municipiului Focșani, în suprafață totală de 1500 mp situat în
Focșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 10, în vederea construirii unui sediu pentru Centrul de
Perfecționare pentru Definitivare în Învățământ - Focșani; proiect de hotărâre privind
aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani, către Clubul Sportiv
Municipal Focșani 2007, a imobilului construcție și teren aferent situat în Focșani, str. Simion
Bărnuțiu nr. 13, în vederea desfășurării activității secției de șah; proiect de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 332/2015 privind stabilirea
consumului lunar de carburanți pentru autoturismele din dotarea Primăriei municipiului
Focșani; proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul
municipiului Focșani, pentru anul 2017; proiect de hotărâre privind conferirea titlului de
Cetățean de onoare post-mortem al municipiului Focșani d-lui Florențiu Radu.”
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu „dacă mai aveţi alte modificări vis-a-vis de
ordinea de zi?”
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: prezintă proiectul ordinii de zi care
cuprinde 42 puncte.
Se supune la vot introducerea proiectelor de hotărâre şi se aprobă cu 20 voturi
„pentru”
Se supune la vot ordinii de zi în totalitatea sa şi se aprobă cu 20 voturi „pentru".
Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate
acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2017.
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre.
Dl. consilier Neculai Tănase ”la acest proiect am observat că nu s-au făcut modificări
de taxe, ceea ce este bine.”
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 515
Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
încadrării pe zone a imobilelor situate în municipiul Focșani.
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 516
Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 85/2016 privind
aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung
a serviciilor de salubrizare în municipiul Focșani.
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre.
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Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană ”aseară au fost
discuții la comisii cu a identifica și a aminti cele 40 de locații în care urmează să se monteze
acele pubele pentru haine și în același timp ați gândi dumneavoastră ca Primarul municipiului
să fie mandatat pentru a încheia protocol cu SC CUP Salubritate și Episcopia pentru
distribuirea acestor haine. Aceasta a fost discuția aseară la comisie și în sensul acesta am
gândit un amendament pe care dl. consilier Matișan îl va citi.”
Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”colectarea se va face bilunar sau ori de câte
ori este necesar cu un mijloc de transport adecvat. Hainele colectate vor fi sortate, igienizate
și dezinfectate încât ele să nu transmită anumite boli celor care le utilizează. Cheltuielile de
igienizare și dezinfectarea hainelor vor fi decontate de către autoritatea publică titulară și
deasemenea se va încheia un protocol cu Episcopia Buzăului și CUP Salubritate și este
mandatat Primarului municipiului Focșani să încheie acest protocol de colaborare.”
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui
consilier Matișan şi se adoptă cu 20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 517
Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind completarea art.
1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 70/2007 privind aprobarea
încheierii unui parteneriat între Consiliul local al municipiului Focșani, prin Direcția de
Dezvoltare Servicii Publice Focșani cu Asociațiile de proprietari/locatari/chiriași, în
vederea înfrumusețării și întreținerii spațiilor verzi din jurul blocurilor.
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre.
Dl. consilier Alin Claudiu Dobre ”acest parteneriat ar trebui să fie fără superficiu, mai
ales că nu știu dacă este posibil ca locatarul chiar dacă își îngrijește spațiul, trebuie să se
încadreze în planul de urbanism. Adică dacă unul își face un gard de 2 m și nu de jumătate
de m?”
Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”protocolul între Direcția de Dezvoltare și
Asociațiile de proprietari va fi foarte simplu. Asociațiile de proprietari prin reprezentanții lor vor
avea grijă de spațiile respective, iar Direcția de Dezvoltare vine și îi ajută cu material
dendrologic,cu utilaje, asistență. Trebuie să existe un protocol între Primărie și Asociația
respectivă, că nu putem lăsa pe cineva să intervină pe un teren care nu este al lui. Dacă
există o obligație legala a Asociațiilor de proprietari/locatari/chiriași de a-și îngriji spațiul verde
de jur imprejurul blocului, este obligație, noi Primăria, Primarul municipiului Focșani dorește
să dea și o mână de ajutor cetățenilor astfel încât să nu aibă cheltuieli suplimentare pentru
îngrijirea acestor spații verzi. Despre asta este vorba.”
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 518
Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Focșani.
Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 519
Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea art.
71 și 72 din Anexa Hotărârii Consiliului local nr. 55/2009 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului
Focșani.
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Dl. Preşedinte de şedinţă Radu Nițu întreabă dacă sunt discuţii pe marginea
proiectului de hotărâre.
Dl. consilier Alin Claudiu Dobre ”aș vrea să fac un amendament, art. 71, termenul
să fie de o zi pentru interpelare, iar la art. 72 de 3 zile pentru că bănuiesc că este vorba de
adunat acte, documente și altele.”
Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan ”nu vreau să luăm în derizoriu acest
Regulament de organizare și funcționare. Dacă dumneavaostră o să solicitați printr-o
interpelare niște documente, nimeni nu le are la dispoziție în plenul Consiliului Local și am
spus că 10 zile este un termen decent de a răspunde corect la solicitările noastre. Adică o zi
din punctul meu de vedere mi se pare neserios, ca să nu mă exprim altfel.”
Se supune la vot amendamentul făcut de dl. consilier Alin Claudiu Dobre și nu se
aprobă cu 7 voturi ”pentru” ale d-nelor și d-nilor consilieri Alin Claudiu Dobre, Laura Ciocoeaș,
Ionuț Filimon, Maria Panaite Anca Irina, Neculai Tănase, Alina Ramona Drumea și Ana-Maria
Dimitriu și 13 voturi ”abținere”.
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă initială şi se
adoptă cu 13 voturi „pentru” și 7 voturi ”abținere” ale d-nelor și d-nilor consilieri Alin Claudiu
Dobre, Laura Ciocoeaș, Ionuț Filimon, Maria Panaite Anca Irina, Neculai Tănase, Alina
Ramona Drumea și Ana-Maria Dimitriu, devenind hotărârea nr. 520

Drept care s-a incheiat prezenta minuta.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Bogdan Emilian Matişan

SECRETARUL
MUNICIPIULUI FOCSANI,
Eduard-Marian Corhană

INTOCMIT,
Daniela Bobeică

BD/1 ex.

4

