ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL

MINUTĂ
din 27 octombrie 2016

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 27.10.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar
nr.4257/21.10.2016, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 consilieri
locali din totalul de 21 de consilieri, absentează d-nul consilier: Florin-Dorian
Alecsandrescu, care şi-a prezentat demisia din funcţia de consilier local, motiv
pentru care a fost redactat un proiect de hotărâre .
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 20.09.2016.
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-nul Iulian Manoliu – Consilier, 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 Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,
agricultură,
cadastru;
■ d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică
locală,
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agricultură, cadastru;
■ d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios;
■ d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ;
■ d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al
Consiliului local;
■ d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine;
■ d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine;
■ d-nul Meluş Nazâru – Şef serviciu impozite şi taxe locale;
■ d-nul Adrian Imireanu – Şef Birou Proiecte;
■ d-nul Eugen Grosu – Inspector Compartiment Romi ;
■ d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani;
■ d-nul Valentin Gheorghiţă – Director Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia;
■ d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;
■ d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA 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 Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;
■ d-nul Lucian Feroiu – Director Cantina de Ajutor Social Focşani;
■ d-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane Vârstnice
Focsani;
■ d-nul Cosmin Simion – Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice
Focşani;
■ d-nul Constantin Toader – Preşedintele Partida Romilor Pro Europa
Vrancea
La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi
reprezentanţi ai mass-media locale.
D-nul consilier Dan Buzoi: „d-nule Primar, vă cerem să-l demiteţi pe domnul
consilier, care a fost agresiv cu o persoană, cu un cetăţean al oraşului Focşani,
pentru a nu păta imaginea primarului şi a administraţiei locale din Focşani.
Nu este posibil, acceptabil, ca un cetăţean să vină să-şi rezolve problemele în
Primărie şi să plece cu Salvarea.
Deci, vă rugăm să luaţi măsurile în consecinţă pentru eliminarea aceste pete de
pe obrazul administraţiei locale din Focşani”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „mă aşteptam la o asemenea
discuţie, dar nu la deschiderea şedinţei, dar dacă tot s-a deschis subiectul …
Vă aduc la cunoştinţă şi dvs. şi tuturor cetăţenilor municipiului Focşani că
deja am constituit o comisie care va cerceta acest incident.
Îmi cer eu scuze în numele consilierului şi a Primăriei municipiului Focşani în
faţa tuturor cetăţenilor.
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Este într-adevăr un incident care nu trebuia să se întâmple, indiferent de
situaţie, şi aştept întâi rezultatul acestei cercetări.
D-nul consilier, până la pronunţarea rezultatului cercetărilor, nu va mai avea
nici un fel de relaţii cu publicul, va fi doar, cu activităţi pe care i le voi delega eu”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: prezintă proiectul ordinii de zi
care cuprinde 80 puncte.
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „dacă în legătură cu proiectele de
pe ordinea de zi avem de retras sau de adăugat proiecte !
Domnule Primar, poftiţi!
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „în primul rând, având în vedere
unele solicitări apărute după convocarea Consiliului local, au mai apărut anumite
proiecte care le propun a fi introduse pe ordinea de zi, şi este vorba despre:
1. proiect de hotărâre privind constatarea încetării calităţii de consilier local
a domnului Alecsandrescu Florin-Dorian;
2. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a
doamnei Bojoaică Valerica supleant pe lista Partidului Social Democrat la
alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016
în Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 39,12 mii lei Şcolii
Gimnaziale „Anghel Salingy” Focşani pentru participarea ansamblului coral de elevi
„Ding-Dong” la două concursuri internaţionale ce vor avea loc în luna noiembrie
2016 în Grecia;
4. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei serviciilor juridice în
domeniu
achiziţiilor publice şi implementării contractelor;
5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focşani nr.203/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate şi desemnarea membrilor acestora.
Şi, totodată, aş dori să solicit, retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de
hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor bunuri imobile către
SC Administraţia Pieţelor Focşani SA – operatorul serviciului public de
administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor
şi oboarelor din municipiul Focşani.
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „dacă mai există alte proiecte …”
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D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „aş dori să mai adaug şi eu un proiect şi
anume:
- proiect de hotărâre privind aprobarea completării art.1 şi anexei 2 la
Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.252/2010 privind
aprobarea înfiinţării şi alegerii formei de gestiune a serviciului public de
administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor
şi oboarelor din municipiul Focşani;
Se supune la vot completarea ordinii de zi, cu cele 6 proiecte şi se aprobă cu
20 voturi „pentru" .
Se supune la vot retragerea de ordinea de zi, a proiectului nr.70, proiect de
hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unor bunuri imobile către
SC Administraţia Pieţelor Focşani SA – operatorul serviciului public de
administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor
şi oboarelor din municipiul Focşani, şi se aprobă cu 20 voturi „pentru" .
Se supune la vot ordinea de zi, în totalitatea ei şi se aprobă cu 20 voturi
„pentru”.
Se prezintă punctul 59 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
aprobarea criteriilor de încadrare a imobilelor situate în municipiul Focşani în
categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 393.
Se prezintă punctul 60 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie cu titlu
oneros asupra terenurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului
Focşani, transmise în folosinţă pe durată nedeterminată şi fără plată,
organizaţiilor cooperaţiei de consum şi meşteşugăreşti şi asociaţiilor
meşteşugăreşti;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 394.
Se prezintă punctul 61 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al
municipiului Focşani nr.100/2011 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi executare a serviciilor de transport în regim de taxi şi în regim de
închiriere pe raza municipiului Focşani, modificată prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 333/2015;
4

D-nul consilier Daniel Ungureanu: „să se consemneze că eu nu particip la
vot”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 395.
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „vă propun o pauză d-nule
Preşedinte, că mai avem …dacă se poate”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Niţu: „…mai avem destule. Luăm o
pauză de 10 minute”.
Domnii consilieri, revin în sală după pauza de 10 minute.
Se prezintă punctul 62 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport mărfuri cu
masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, exceptând mijloacele de
transport în comun, pe raza municipiului Focşani;
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „urmare a dezbaterilor publice
care au avut loc după ce proiectul de hotărâre a fost afişat conform prevederilor
legale au fost prezentate aseară o serie de modificări propuse a acestui proiect de
hotărâre urmare a acestor dezbateri publice.
Prima modificare: modificarea art. 2 în sensul completării rutei de deplasare
pentru autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de
3,5 tone, cu str.Anghel Salingy, str.1 Decembrie 1918, str.Brăilei şi cu str.Str.
Odobeşti şi str.Bicaz, str.Viilor, str.Ion Neculce, str.Piaţa Obor şi str.Vrancei,
str.Milcov şi Fdt.Vîlcele
Alin. (2) al art. 4 se modifică şi va avea următoul cuprins:
(2) În cazuri excepţionale, care vor fi definite prin Dispoziţia Primarului
municipiului Focşani, accesul autovehiculelor de transport mărfuri cu masa maximă
autorizată mai mare de 3,5 tone va fi permis pe tot intervalul orar al zilei, cu plata
unei taxe speciale de acces aferentă, prevăzută la art. 5 alin. (2) din hotărâre.
Alin. (1) și (2) al Art.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Aprobarea instituirii unor taxe speciale de acces, funcţie de grupa de
clasificare a autovehiculului de transport, după cum urmează:
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- pentru autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone şi 5
tone taxele de acces vor fi de 10 lei/lună şi 100 lei/an
- pentru autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 5 tone şi 7,5
tone taxele de acces vor fi de 20 lei/lună şi 200 lei/an
- pentru autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 7,5 tone şi 12
tone taxele de acces vor fi de 30 lei/lună şi 300 lei/an
- pentru autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 12 tone taxele
de acces vor fi de 50 lei/lună şi 500 lei/an
Aprobarea instituirii unor taxe speciale de acces pentru cazurile excepţionale,
funcţie de grupa de clasificare a autovehiculului de transport, după cum urmează:
- pentru autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone şi 5
tone taxele de acces vor fi de 15 lei/lună şi 150 lei/an
- pentru autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 5 tone şi 7,5
tone taxele de acces vor fi de 30 lei/lună şi 300 lei/an
- pentru autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 7,5 tone şi 12
tone taxele de acces vor fi de 45 lei/lună şi 450 lei/an
- pentru autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 12 tone taxele
de acces vor fi de 75 lei/lună şi 750 lei/an
Modificarea art. 6 alin. (2) în sensul eliminării Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Vrancea.
Modificarea art. 7 în sensul completării acestuia cu: autovehiculele deţinute
sau utilizate în baza unui drept legal de către serviciile publice comunitare pentru
situaţii de urgenţă, deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către instituţii
ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională; deţinute sau utilizate în
baza unui drept legal de Administraţia Naţională a Penitenciarelor; deţinute sau
utilizate în baza unui drept legal de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în
Transportul Rutier şi utilizate pentru activitatea de inspecţie şi control; utilaje
specializate sau adaptate pentru deszăpezire; care efectuează transporturi funerare;
care efectuează transportul de echipamente, medicamente şi alte asemenea de prim
ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale; destinate
prin construcţie tractării vehiculelor avariate, inclusiv vehiculele tractate de acestea;
care efectuează transporturi poştale; specializate, destinate prin construcţie
salubrizări”.
6

D-nul consilier Costel Bîrsan: „ aş dori introducerea unui articol, care să
sune cam aşa:
Se interzice transportul mărfurilor către, sau de la societăţile comerciale în
intervalul orar 22 – 06, dacă punctele de descărcare/încărcare ale acestora sunt
amplasate la o distanţă mai mică de 100 metri de cea mai apropiată locuinţă.
Face excepţie, aprovizionarea cu lapte proaspăt şi produse de panificaţie.
În acest caz, aprovizionarea se va face cu autovehicule cu masa maximă
autorizată de 3,5 tone.
În cazul încălcării acestei hotărâri, societatea comercială se sancţionează
astfel:
- la prima abatere, societatea comercială, se sancţionează cu amendă de 1000 lei;
- la a doua abatere, societatea comercială, se sancţionează cu amendă de 2000 lei;
- la a treia abatere, societatea comercială, se sancţionează cu retragerea dreptului
de a efectua activităţi comerciale”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „voiam să întreb, la acest amendament,
cum vă daţi seama care este a doua sau a treia abatere. Există o bază de date nu, deşi
este cam dificilă chestia asta!”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „…are bază de date …”.
D-nul consilier Neculai Tănase: „… dacă are …”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „…nu ştiu dacă este corectă
exprimarea, transportului de mărfuri în această perioadă.
Este vorba de … probabil vreţi să faceţi referire la încărcarea şi descărcarea
mărfurilor în această perioadă…”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „… da …”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… nu, că dvs. aşa aţi spus… dacă
doriţi să mai reluaţi articolul încă odată. Spuneţi interzicerea transportului de
mărfuri în perioada 22 – 06, dacă încărcarea şi descărcarea se face la puncte de
aprovizionare sau magazine care sunt amplasate la o distanţă mai mică de … ”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „… de 100 metri…”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ eu consider că este normal să …
dacă doriţi acest amendament, să fie încărcarea/descărcarea, nu transportul…”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „… corect…”.
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D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… doar încărcarea şi descărcarea,
nu transportul”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „… da”.
Se supun la vot amendamentele d-lui consilier Bogdan-Emilian Matişan, se
adoptă cu 21 voturi „pentru”.
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „cu modificarea respectivă”.
Se supun la vot amendamentele d-lui consilier Costel Bîrsan, se adoptă cu 21
voturi „pentru”.
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu
amendamentele formulate de d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan şi d-nului
consilier Costel Bîrsan, fiind adoptate cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea
nr. 396.

Drept care s-a încheiat prezenta minută.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL

Radu Niţu

MUNICIPIULUI FOCŞANI,
Eduard-Marian Corhană

ÎNTOCMIT,
Cecilia Trufă

TC/1 ex.
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