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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 25.06.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 
nr.916/19.06.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 17 consilieri.  

Absentează d-nii consilieri locali: Ionel-Gabriel Necula, Dorian Alexandrescu, 
aflaţi în concediu de odihnă, Dragoş-Puiu Horhocea, aflat în delegaţie şi Tudorel-Daniel 
Trofin care urmează să ajungă. 
 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 28.05.2015. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 17 voturi „pentru”. 
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune votului 

procesul verbal al şedinţei de îndată din 12.06.2015. 
Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 17 voturi „pentru”. 

  
    La şedinţă participă: 
 

 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani; 
 d-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane; 
 d-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică; 
 d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură, cadastru; 
 d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală, 

agricultură, cadastru; 
 d-na Paula Mândru – Inspector Serviciu juridic contencios; 
 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ; 
  d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 
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 d-na Andreea Dulhan – Inspector Serviciul Urbanism; 
 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local; 
 d-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală; 
 d-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale; 
 d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine; 
 d-na Mirela Andrei - Inspector Compartiment informatică, imagine; 
 d-nul Săndel Ghiuţă – Director Serviciul public comunitar de evidenţa 

persoanelor Focşani; 
 d-nul Nelu Ioniţă-  Şef Ordine Publică Poliţia Locală Focşani; 
 d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani; 
 d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani; 
 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  
 d-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Focsani; 
 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;  
  d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă Socială 

Focşani; 
 d-nul Nicu Dima – Şef mecanizare - Direcţia de Dezvoltare Servicii publice 

Focşani; 
 d-nul Marian Rădulescu – Director Clubul Sportiv Municipal Focşani; 
 d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani; 
 d-nul Dan Iorgulescu – Şef Apa-Canal SC CUP SA Focşani;  
 d-nul Valentin Gheorghiţă – Director Ateneul Popular Mr.Gh. Pastia Focşani. 
 d-nul Fane Popa- Director Administraţia Pieţelor Focşani;  
 d-nul Bernard Cheere – Director SC ARTIFEX Focşani. 

 
 

         La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi 
ai mass-mediei locale. 
  
 A ajuns la şedinţă d-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin. 

Sunt 18 de consilieri prezenţi . 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „voi prezenta ordinea de zi şi 
câteva proiecte care au venit suplimentar după publicarea dispoziţiei primarului. 

Pentru operativitate, bănuiesc că toţi colegii noştri au citit ordinea de zi, o să dau 
citire doar proiectelor care vin suplimentar pe ordinea de zi şi o să supun apoi aprobării 
dvs. introducerea acestora pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi”.  

 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie prezintă proiectul ordinii de zi care 

cuprinde 23 puncte. 
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  Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 
modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 
nr.60/2009 privind aprobarea criteriilor şi punctajului pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor cu chirie din fondul 
locativ de stat precum şi a listei cu actele necesare pentru solicitarea unei locuinţe, 
în baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr.1275/2000 privind aprobarea 
Normelor metodologice de punere în aplicare a Legii locuinţei nr.114/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „din ce cunosc, fondul acesta de 
locuinţe, fondul locativ de stat, este redus ca şi număr. 

Ştiu că repartiţiile în ultimii ani sunt foarte, foarte puţine. Aş vrea să întreb 
iniţiatorii, dacă sau gândit că vor putea aplica acest regulament şi la reînnoirea 
contractelor sau doar la locuinţele care se acordă în viitor după aprobarea acestui 
proiect”. 

 
D-nul consilier Enache Pătraşcu: „nu s-a pus problema la reînnoirea 

contractelor. Doar la cei care vor să ia locuinţă”. 
 
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi  

„pentru” şi 1 vot „abţinere”din partea d-nului consilier Tudorel-Daniel Trofin, , 
devenind hotărârea nr. 173. 

 
 

           Drept care s-a încheiat prezenta minută.  

    
 
 
 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   S E C R E T A R U L 
                                                                                  MUNICIPIULUI FOCŞANI, 
                                 Cătălin Vrabie                              Eduard-Marian Corhană 
  
                                                                                                                     

  ÎNTOCMIT, 
                                                                                               Cecilia Trufă 
 
 
 

 
TC/1 ex.   
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