ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL
MINUTA
Incheiata astazi, 27.07.2017, la sediul Primariei Municipiului Focsani din Bdul 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 29.06.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului
Primar nr. 1138 / 21.07.2017, constatând că în sală sunt prezenţi toți cei 21 de
consilieri locali, ce alcătuiesc Consiliul Local municipal Focșani.
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 29.06.2017.
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 21 voturi
„pentru”.
La şedinţă participă:
 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;
 d-na Carmen Grosu – Director executiv - Direcţia Economică;
 d-na Simona Poieană – şef serviciu buget contabilitate;
 d-na Carmen Ghiuța – șef serviciu juridic contencios;
 d-na Rodica Constantinescu – administraţie publică locală;
 d-na Paula Mîndru – inspector seviciul administrarea patrimoniului;
 d-na Cristina Costin – șef serviciu investiții;
 d-na Andreea Cherciu – inspector serviciul urbanism;
 d-nul Florinel Ionașcu – inspector de specialitate aparatul permanent de
lucru al Consiliului local;
 d-nul Marian Mihu – inspector compartiment informatică;
 d-nul Dan Grigoraș – inspector serviciul impozite și taxe locale;
 d-nul Marius Manoliu – consilier, Cabinet Primar;
 d-na Silvica Manole – inspector birou agricultură;
 d-na Emanuela Botezatu – inspector compartiment transport;
 d-nul Dorian Alecsandrescu – Director SC Parking SA;
 d-nul Viorel Profiroiu – Director SC CUP Salubritate SA;
 d-nul Ion Diaconu – Director SC Transport Public SA;
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d-na Maria Murgoci – Director Țara Vrancei;
d-nul Valentin Gheorghiță – Director Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia;
d-na Otilia Stoica – Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani;
d-nul Stoian Voicu – Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani.
La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi
reprezentanţi ai mass-media locale.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană
„suntem într-o postură oarecum delicată, după cum știți la ultima ședință ordinară
trebuia să alegem președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Cele două
propuneri formulate nu au îndeplinit numărul de voturi minim necesare pentru a
prelua funția începând cu luna iulie, în aceste condiții vă rog să faceți propuneri ca
astăzi la început de ședință să nominalizăm președintele de ședință.”
Dl.consilier Ionuț Mersoiu „grupul PSD propune pe dl. consilier-viceprimar
Marius Eusebiu Iorga ca președinte de ședință pentru următoarele 3 luni.”
Dl. consilier Dan Buzoi „din partea noastră îl propunem pe dl. consilier
Costel Bârsan.”
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană supune
la vot prima propunere pentru dl. consilier Iorga Marius Eusebiu și sunt 12 voturi
„pentru” și 9 voturi „abținere”.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană supune
la vot ca dl. consilier Bârsan Costel să fie președinte de ședință și sunt 9 voturi
„pentru” și 12 voturi „abținere”.
Așa cum am invocat și data trecută Ordonanța de Guvern nr. 35 vorbește că
președintele de ședință se alege prin votul deschis al consilierilor locali, majoritatea
consilierilor locali în funcție. Cum 12 este mai mare decât 9, constat că dl. consilier
Iorga Marius Eusebiu a obținut mai multe voturi decât dl. consilier Bârsan Costel și
dumnealui va fi președinte de ședință pentru luna iulie, august și septembrie.”
Ordinea de zi cuprinde un numar de 46 puncte.
La punctul 30 al ordinii de zi este proiectul de act normativ: proiect de
hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 100/2011 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare și executare a serviciilor de transport în regim de taxi și în regim de
închiriere pe raza municipiului Focșani, modificată prin HCL nr. 180/2014,
HCL nr. 395/2016 și HCL nr. 63/2017.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „am cerut din ședința trecută orice
Hotărâre de Consiliu Local care nu este accesibilă consilierilor locali să fie adusă la
cunoștință prin mapa care ne parvine cu 5 zile înaintea ședinței de consiliu local.”
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Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „am reușit
și am salvat toate Hotărârile Consiliului Local adoptate din 2006, sunt disponibile în
format electronic, acesta este motivul pentru care nu le-am atașat. A fost un scurtcircuit undeva în sistemul informatic, le-am salvat pe toate începând cu 2006 puteți
verifica și acum sunt postate pe site-ul Primăriei.”
Dl. consilier Daniel Ungureanu „nu particip la vot.”
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu
12 voturi „pentru” și 8 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 280
La punctul 31 al ordinii de zi este proiectul de act normativ: proiect de
hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr.
9091/09.02.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic
Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 1007 mp pentru construire
locuință, anexă și împrejmuire” Focșani, extravilan, str. Cuza Vodă, T 30, P
153, nr. cad. 10092/1N.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga 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. 281
La punctul 32 al ordinii de zi este proiectul de act normativ: proiect de
hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr.
41149/12.06.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic
Zonal „Construire Retail Park Focșani și împrjmuire” Focșani, generat de
imobilele amplasate în str. Brăilei nr. 102, nr. cad. 9826N și 777/4N.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga 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. 282
La punctul 45 al ordinii de zi este proiectul de act normativ: proiect de
hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea 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.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius Eusebiu Iorga întreabă dacă sunt
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl. consilier Mihai Nedelcu „la propunerea de modificare a art. 16, din
propuneri, modificări, completări asupra proiectului de hotărâre privind modificarea
anexei la HCL 140/2010 se modifică alin. 2, care va avea următorul cuprins:
excepție la alin. 1, al art. 16, fac fermele zootehnice autorizate, societățile comerciale
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care au ca obiectiv de activitate creșterea și sacrificarea animalelor, precum și
cartierele Mîndrești, Lamoniul și parțial Obor, cartierul Obor fiind detaliat conform
schițelor anexate, delimitarea începând de la str. Vrancei și str. Mărășești înspre nord
până la limita terenurilor extravilane.”
Dl. președinte de ședință Marius Eusebiu Iorga „este discuția pe care am
purtat-o și ieri în comisie, s-a adăugat de fapt și zona Obor, la cerințele cetățenilor
care au foarte mult teren agricol în aceată zonă.”
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu
13 voturi „pentru” și 8 voturi „abținere”, devenind hotărârea nr. 294.
Drept care s-a incheiat prezenta minuta.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Iorga Marius Eusebiu

SECRETARUL
MUNICIPIULUI FOCSANI,
Eduard-Marian Corhană

INTOCMIT,
Daniela Bobeică
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