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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

MINUTA

Incheiata astazi, 27.10.2009, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul
Dimitrie Cantemir nr. 1A, in conformitate cu art. 10 din Legea nr. 52/2003, privind
transparenta decizionala in administratia publica, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Focsani.
D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani constata ca sunt
prezenti 20 consilieri locali din totalul de 21, ca atare sedinta este legal constituita,
conform art. 40, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata in anul 2007.
La sedinta participa:
 d-nul Decebal Bacinschi – primar al municipiului Focsani;
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica;
 d-na Micsunica Baciu – Director executiv Directia resurse umane;
 d-nul Liviu-Dan Pogorevici – director executiv, Directia administratie publica locala;
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale;
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica;
 d-na Carmen Marta Ghiuta – sef serviciu juridic contencios;
 d-na Cristina Costin – sef serviciu fond locativ;
 d-na Mioara Huica – sef serviciu investitii;
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare;
 dl. Razvan Necula – inspector serviciul comunicare;
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism;
 d-na Mariana Gheorghe – sef serviciu autorizare agenti economici;
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte;
 d-na Valentina Gatej – sef serviciu, serviciul cadastru si agricultura;
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
 d-na Vasilica Petronie – consilier compartiment energetic, contracte, achizitii;
 d-na Cristina Enache – inspector compartiment energetic, contracte, achizitii;
 d-nul Puiu Spiridon – director Administratie Pietelor Municipiului Focsani;
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani;
 d-nul Ion Gheorghe – director Politia Comunitara Focsani;
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani;
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani;
 d-na Otilia Stoica – director interimar Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani;
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public de comunitar de evidenta
persoanelor;
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani;
La sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti
ai mass-mediei locale.
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Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de desfasurare a activitatii de transport persoane, cu vehicule cu
tractiune animala, tip trasura adaptate pentru astfel de servicii.
Ia cuvantul d-na consilier Mioara Lazar “d-le primar Decebal Bacinschi ati spus la
sedinta de comisie ca pot fi mai multe, ca nu e vorba doar de o singura trasura, ca cine
doreste sa-si faca si sa aiba un vehicul de felul acesta poate sa functioneze fara
probleme pe raza municipiului Focsani. Intrebarea mea este daca se poate limita.”
Dl. primar Decebal Bacinschi “numarul de taxi-uri il stim, la un numar de populatie
trebuie sa fie un anumit numar de taxi-uri. Nu va pot spune cum ca pot sa limitez la 20
sau 50 numarul trasurilor, nu exista reglementare in acest sens. In afara de traseele
stabilite, poate e posibil sa le mai dam voie ca sambata, duminica sa circule, cand sunt
casatorii, poate cineva isi doreste sau aceeasi treaba sa se poata face in Crangul
Petresti.”
Dl. consilier Cosmin Mugurel Malureanu “eu cred ca ar trebui sa votam acest
proiect la pachet cu un set de reguli de circulatie pentru aceste trasuri. Eu vreau sa avem
in vedere traficul infernal din orasul Focsani, lipsa strazilor. Stim cu totii ca atunci cand
trebuie sa ajungem undeva si stam in trafic blocati, inchipuiti-va cum ar fi sa stam si in
spatele unei carute cu 2 km/h. Nu stiu daca e potrivit acest proiect si trebuie analizat
foarte serios.”
Dl. consilier Neculai Tanase “vroiam sa va spun ca la taxi-uri soferii au atestate,
dar ce vom face cu vizitiii si este o treaba foarte serioasa.”
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19
voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Cosmin Mugurel Malureanu, devenind
hotararea nr. 290.

Drept care s-a incheiat prezenta minuta.
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