ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL

MINUTĂ
din 26 ianuarie 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 26.01.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar
nr.38/20.01.2017, 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 22.12.2016.
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 21 voturi
„pentru”.
La şedinţă participă:
■ d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul mucipiului Focşani;
■ d-nul Marius Iulian Manoliu – consilier Compartiment Cabinet Primar;
■ d-na Micşunica Baciu – Director executiv - Direcţia resurse umane ;
■ d-na Carmen Grosu – Director executiv - Direcţia Economică;
■ d-na Simona Poieană – Şef Compartimentul buget, contabilitate;
■ d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios;
■ d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, agricultură,
cadastru;
■ d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ;
■ d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al
Consiliului local;
■ d-nul Florinel Ionaşcu - Inspector, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
■ d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef serviciu comunicare;
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■ d-na Mirela Andrei – Inspector Serviciul comunicare;
■ d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine;
■ d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine;
■ d-na Valentina Gătej – Şef Birou agricultură, cadastru;
■ d-nul Meluş Nazâru – Şef serviciu impozite şi taxe locale;
■ d-nul Adrian Imireanu – Şef Birou Proiecte;
■ d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;
■ d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani;
■ d-nul Nelu Ioniţă - Şef Ordine Publică Poliţia Locală Focşani;
■ d-nul Dragoş Asanache - Poliţia Locală Focşani;
■ d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;
■ d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani;
■ d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani;
■ d-na Mirela Poienaru – Căminul pentru Persoane Vârstnice Focsani;
■ d-nul Lucian Feroiu – Director Cantina de Ajutor Social Focşani;
■ d-nul Sile Velniţă – Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;
■ d-nul Constantin Liciu - Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;
■ d-nul Adrian Cocioabă – Fiul medicului Gheorghe Cocioabă;
■ d-nul Adrian Alici – Antrenor emerit de tir;
■ d-nul Adrian Croitoru – Campion mondial de judo ;
■ d-nul Gheorghe Sotir Stancu – nepotul inginerului Teodorescu Constantin Detry;
■ d-na Lenormanda Florenţiu – sora medicului Radu Florenţiu.
La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi
ai mass-media locale.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „bine aţi venit la prima
şedinţă a Consiliului Local al municipiului Focşani pe anul 2017.
Înainte de a citi ordinea de zi, aş dori să-mi permiteţi, d-nule Primar, dacă ţineţi
minte, în luna decembrie am avut un proiect de hotărâre privind acordarea titlului de
Cetăţean de Onoare d-nului Alaci, d-nului Croitoru şi d-nului Radu Florenţiu postmortem.
Dat fiind faptul că la acea dată nu am avut gata plachetele şi diplomele, îl rog pe
d-nul Primar să le înmâneze.
D-nule Alaci, d-nule Croitoru şi d-na Lenormanda Florenţiu, sora d-nului doctor,
vă invităm aici”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă, înmânează diplomele şi plachetele de
cetăţeni de onoare d-nului Adrian Alaci, d-nului Adrian Croitoru şi d-nei Lenormanda
Florenţiu – sora d-nului dr. Radu Florenţiu.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: prezintă proiectul ordinii
de zi care cuprinde 39 puncte:
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Sunt discuţii referitoare la ordinea de zi şi anume :
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „dacă în legătură cu
proiectele de pe ordinea de zi avem de retras sau de adăugat proiecte !
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „doresc să retrag de pe ordinea de zi
cu acordul consilierilor iniţiatori, proiectul de hotărâre nr.5, privind aprobarea
modificării art.1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.178/2013
privind aprobarea modificării tarifelor pentru legitimaţiile de călătorie aferente
serviciului public local de transport urban de călători în municipiul Focşani, stabilite
prin HCL nr.79/2007, cu modificările şi completările ulterioare de pe ordinea de zi”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „d-nule preşedinte, daţi-mi voie să
completăm ordinea de zi.
Propun un proiect în vederea completării ordinii de zi, şi anume:
- proiect de hotărâre privind aprobarea abrogării Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focşani nr.190/2014 pentru aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe
o perioada de 5 ani a imobilului – teren în suprafaţă de 1000,00 mp. situat în Focşani,
T125, P6585, 6580, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către
Asociaţia “Prietenii Animalelor”- Departamentul “Câini Comunitari” Focşani, pentru
desfăşurarea activităţii de îngrijire şi adăpostire a câinilor comunitari;
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „dacă mai există alte
proiecte!
Constat că nu mai sunt”.
Se supune la vot retragerea proiectului de hotărâre nr.5, privind aprobarea
modificării art.1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani
nr.178/2013 privind aprobarea modificării tarifelor pentru legitimaţiile de
călătorie aferente serviciului public local de transport urban de călători în
municipiul Focşani, stabilite prin HCL nr.79/2007, cu modificările şi completările
ulterioare şi completarea ordinii de zi, cu proiectul de hotărâre nr.40, privind
aprobarea abrogării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani
nr.190/2014 pentru aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe o perioada de 5
ani a imobilului – teren în suprafaţă de 1000,00 mp. situat în Focşani, T125, P6585,
6580, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Asociaţia
“Prietenii Animalelor”- Departamentul “Câini Comunitari” Focşani, pentru
desfăşurarea activităţii de îngrijire şi adăpostire a câinilor comunitari se aprobă cu
21 voturi „pentru" .
Se supune la vot ordinea de zi, în totalitatea ei şi se aprobă cu 21 voturi „pentru”.
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Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind obligaţiile
şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane
juridice precum şi ale cetăţenilor privind gospodărirea municipiului Focşani;
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „aşa cum am discutat aseară, au
apărut o serie de amendamente solicitate de către Poliţia Locală a municipiului Focşani.
Le-am citit în plenul Comisiei de buget şi administraţie, nu aş mai vrea să le mai citesc
odată, colegii care au fost la comisie ştiu despre ce este vorba, am să las la secretariat
acele amendamente, este vorba despre adresa Poliţiei Locale”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „credeţi că este necesar
să le reluăm?”
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „dacă doriţi să le reluăm, le reluăm!
Mă gândeam să nu mai pierdem vremea”.
D-nul consilier Radu Niţu: „nu”.
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „Bine, ok”.
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bogdan-Emilian Matişan, se
adoptă cu 21 voturi „pentru”.
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu
amendamentul formulat de d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan, fiind adoptat cu 21
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 25.
Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea
şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani
nr.140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condiţiile de creştere şi
îngrijire a animalelor domestice şi de companie în municipiul Focşani;
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „acelaşi amendament, tot la
solicitarea Poliţiei Locale a municipiului Focşani, completarea art.17, alin.1 a art.20, s-a
schimbat acel act normativ, este unul de actualitate, nu cel anterior, şi cele legate de
acele amenzi, aceeaşi adresă, acelaşi amendament”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga:
comisie ieri, deci colegii consilieri ştiu despre ce este vorba”.

„s-a discutat şi în

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bogdan-Emilian Matişan, se
adoptă cu 21 voturi „pentru”.
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Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu
amendamentul formulat de d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan, fiind adoptat cu 21
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 26.
Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
Amenajamentului pastoral al păşunilor aparţinând municipiului Focşani, județul
Vrancea;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 27 .
Drept care s-a încheiat prezenta minută.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Marius Eusebiu Iorga

SECRETARUL
MUNICIPIULUI FOCŞANI,
Eduard-Marian Corhană

ÎNTOCMIT,
Cecilia Trufă

TC/1 ex.
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