ROMÂNIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL

MINUTĂ
din 28 ianuarie 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 28.01.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr.
136/22.01.2016, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 21 consilieri.
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 10.12.2015.
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 21 voturi
„pentru”.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune
votului procesul verbal al şedinţei extraordinare din 22.12.2015.
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 21 voturi
„pentru”.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune
votului procesul verbal al şedinţei extraordinare din 18.01.2016.
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 21 voturi
„pentru”.
La şedinţă participă:
 d-na Cristina Pădineanu – Inspector Direcţia resurse umane;
 d-na Carmen Grosu – Director executiv - Direcţia Economică;
 d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,
agricultură,
cadastru;
 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios;
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 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ;
 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef;
 d-na Valentina Gătej – Şef Birou agricultură, cadastru;
 d-na Mirela Stoian – Inspector Compartiment autorizare agenţi economici;
 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al
Consiliului local;
 d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef serviciu comunicare;
 d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine;
 d-nul Meluş Nazâru – Şef serviciu impozite şi taxe locale;
 d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani;
 d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă Socială
Focşani;
 d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani;
 d-nul Ion Gheorghe - Director Poliţia Locală Focşani;
 d-nul Manole Merchea - Director SC ENET SA Focşani;
 d-nul Sile Velniţă – Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice
Focşani;
 d-nul Fane Popa – Director SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SA Focşani;
 d-nul Liviu Băeţelu – Contabil şef - SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SA
Focşani;
 d-nul Gheorghe Vasilescu - Director SC CUP SA Focşani;
La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi
reprezentanţi ai mass-media locale.
Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie prezintă proiectul ordinii de zi
care cuprinde 32 puncte:
Secţiunea I – proiecte de hotărâri
1. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC
ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI SA pe anul 2016 şi estimat pe următorii 2
ani;
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC
TRANSPORT PUBLIC SA Focşani pe anul 2016 şi estimat pe următorii 2 ani;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC
ENET SA Focşani pe anul 2016 şi estimat pe următorii 2 ani;
4. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.2 şi art.3 din Hotărârea
Consiliului local al municipiului Focşani nr.36/2015 din 31.07.2012 privind
aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi
furnizarea energiei termice de către SC ENET SA Focşani;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare a energiei termice
furnizată populaţiei prin sistem centralizat, în municipiul Focşani;
6. proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului termoenergetic pentru activităţile
de transport şi distribuţie a energiei termice ale SC ENET SA Focşani;
7. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al
municipiului Focşani nr.372/2015 pentru stabilirea nivelurilor pentru valorile
impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi
amenzilor aplicabile în anul fiscal 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
8. proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubritate pentru
persoanele fizice şi juridice care nu au încheiat contract de salubritate şi beneficiază
de aceste servicii;
9. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcții al Serviciului Public
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani a trei posturi, în
vederea promovării într-un grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici
încadraţi pe aceste posturi;
10. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi
numărului de personal pentru Primăria municipiului Focşani;
11. proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale
pentru perioada 2016-2020 la nivelul municipiului Focşani;
12. proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiune privind serviciile
sociale al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Focşani pentru anul 2016;
13. proiect de hotărâre privind aprobarea fişei de evaluare a performanţelor
profesionale individuale realizate în anul 2015 de către doamna Pascaru Carmen,
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consilier juridic, gradul II în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului
local al municipiului Focşani;
14. proiect de hotărâre privind aprobarea ca modalitate de gestiune pentru Serviciul
de iluminat public în municipiul Focşani, gestiunea delegată cu atribuirea contractului
prin licitaţie publică;
15. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind deţinerea, creşterea
şi circulaţia animalelor domestice şi de companie pe raza municipiului Focşani;
16. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de autorizare a
comercializării produselor şi serviciilor de piaţă în unităţile comerciale şi în sistem
ambulant pe raza municipiului Focşani;
17. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unităţii locative situate în str.
Revoluţiei nr.19, bl.P3, ap.34, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani;
18. proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea anexelor la Hotărârea
Consiliului Local al municipiului Focşani nr.59/2007 privind aprobarea inventarierii
şi clasificării parcărilor şi locurilor de parcare din municipiul Focşani, cu modificările
şi completările ulterioare;
19. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local
al municipiului Focşani nr.54/1999 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică
a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, în vederea
realizării de construcţii provizorii de garaj în municipiul Focşani;
20. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în
suprafaţă de 20,00 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Focşani, Aleea
Echităţii T.203, P.11104, judeţul Vrancea;
21. proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 1886
mp. situat în Focşani, str. Antrepozite nr. 5, T. 15, P. 887 ce aparţine domeniului
privat al municipiului Focşani, aferent imobilelor-construcţii cu destinaţia spaţiu
producţie, atelier tinichigerie şi atelier croitorie către Societatea Comercială Accesorii
Textile SRL, proprietar al acestor construcţii;
22. proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de
152,51 mp. situat în Focşani, str. Ştefan cel Mare nr.2, bl.8, T.161, P. 8299 ce
aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, aferent imobilelor-construcţii cu
destinaţia spaţii comerciale către Societatea Cooperativă Meşteşugărească „Sporul”
Focşani, proprietar al acestor construcţii;
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23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în
suprafaţă de 22,00 mp. situat în Focşani, Aleea Echităţii nr.11, bl. M6, judeţul
Vrancea, T 204, P %11144 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani,
către Adam Adrian şi Titiana-Delia;
24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în
suprafaţă de 39,57 mp. situat în Focşani, str.Longinescu nr.36, judeţul Vrancea, T 19,
P %1157 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Nechifor FănelŞtefan;
25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în
suprafaţă de 30,27 mp. situat în Focşani, str.Republicii nr.8, judeţul Vrancea, T 104,
P %5509 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC SMART
GROUP SOLUTION SRL;
26. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz
şi servitute asupra unui teren în suprafaţă de 4,8 mp. către SC FEE ELECTRICA
DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD SA;
27. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se
repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor
metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată şi
modificată şi a Hotărârii Consiliului local nr.27/2015 privind aprobarea listei de
priorităţi;
28. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia Buda
Andreea Mirela din imobilul situat în Focşani, str. Bradului nr.9, bl.9, ap.13 în
imobilul situat în Focşani, str.Ulmului nr.3, bl.3 ,ap.11 în conformitate cu Legea
locuinţei nr.114/1996 republicată şi modificată;
29. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se
repartizează locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii
locuinţei nr.114/1996, republicată şi modificată;
30. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării si informării
publicului nr.775 din 13.01.2016 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ”Atragerea în intravilan a unei suprafeţe de teren de 5013 mp pentru
construire hală producţie confecţii textile parter (activităţi conexe fabricii existente) şi
împrejmuire“– Focşani, extravilan, T.22, P.62, lot 2;
31. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării
publicului publicului nr.57124 din 15.10.2015 privind documentaţia P.U.Z., şi
aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Atragere în intravilan a suprafetei de 657 mp,
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teren arabil, în vederea construirii unei unităţi de producţie confecţii textile“ –
Focşani, extravilan şi intravilan, str. Brăilei, T.79, P.416 ;
32. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării
publicului nr.49667 din 10.09.2015 privind documentaţia P.U.D., şi aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuinţă S+P+2E“ – Focşani, intravilan,
str.1 Decembrie 1918, nr.1A;
Secţiunea a II-a – rapoarte, informări
1. Raport de activitate pe anul 2015 al Serviciului Public Local de Asistenţă
Socială
Focşani;
2. Raport privind verificarea activităţilor asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap în semestrul II al anului 2015;
3. Raport pentru anul 2015 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
4. Informare privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria
municipiului Focşani, audienţelor, în perioada 01.07.2015-31.12.2015;

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice
Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „am cunoştinţă de faptul că
este o completare la ordinea de zi, vă rog d-nule viceprimar Necula”.
D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „aş dori să introduc pe ordinea de zi un
număr de 2 proiecte şi anume:
1. proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL 258/24.09.2015
privind aprobarea transmiterii din domeniul public al municipiului Focşani şi
administrarea Consiliului local al municipiului Focşani în domeniul public al
judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea, a suprafeţei de 1000
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mp., teren situat în Focşani, Calea Munteniei nr.57. T.83, P.435%, judeţul Vrancea,
în vederea construirii de locuinţe pentru tinerii specialişti din sănătate;
2. proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.268/2015, privind, aprobarea
Raportului consultării şi informării publicului nr.50004 din 09.09.2015 privind
documentaţia PUZ şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal, construire bloc de locuinţe
şi spaţii de birouri, subsol, parter + 3 etaje + mansardă, împrejmuire, Focşani,
str.Mioriţa nr.10.
Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „mai sunt alte proiecte de
hotărâre, alte proiecte de modificarea ordinii de zi?
Nu mai sunt”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre nr.1 în completarea ordinii de zi şi se
aprobă cu 21 voturi „pentru" .
Se supune la vot proiectul de hotărâre nr.2 în completarea ordinii de zi şi nu se
aprobă cu 3 voturi „pentru" din partea d-nilor consilier Ionel-Gabriel Necula, Elena
Cucu şi Marius-Eusebiu Iorga şi 18 voturi „abţinere”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „în condiţiile în care nu
primeşte votul dvs. acest proiect, nu va fi introdus pe ordinea de zi.
Vreau să menţionez eu, aici, în calitatea mea de preşedinte de şedinţă, faptul că
motivul pentru care acest proiect de hotărâre nu a fost introdus astăzi, este că, abia am
primit, înaintea şedinţei motivarea avizului de nelegalitate de la Prefectura judeţului
Vrancea, nu avem la acest moment punctele de vedere ale aparatului de specialitate
ale municipalităţii, în speţă, serviciul de urbanism şi serviciul juridic.
Am convenit cu executivul, ca până săptămâna viitoare când vom avea o
şedinţă pentru a discuta bugetul, să avem şi aceste puncte de vedere, urmând ca
discuţia pe fond referitor la acest proiect de hotărâre, să o avem la următoarea
şedinţă, adică peste o săptămână sau 10 zile, în funcţie cât de repede vom reuşi să ne
întâlnim pentru buget”.
Supun la vot ordinea de zi, cu menţiunea că va intra pe ordinea de zi şi
proiectul privind blocul pentru medici.
Se supune la vot ordinii de zi şi se aprobă cu 21 voturi „pentru" .
Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului privind deţinerea, creşterea şi circulaţia animalelor
domestice şi de companie pe raza municipiului Focşani;
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ aşa cum am discutat şi în comisie, sa discutat destul de mult pe tema acestui proiect, dacă este sau nu legal. L-aş ruga şi
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pe d-nul Secretar să ne confirme dacă există vreo undă de neîncredere în ce priveşte
legalitatea acestui prioiect.
Eu vreau să aduc la cunoştinţa dvs. că a avut loc o dezbatere publică în care s-a
discutat tocmai această legalitate, de faţă au fost reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate
Publică, Direcţiei Sanitar Veterniare şi un reprezentant al directorului padocului de
câini, care aparţine de fapt Direcţiei de Dezvoltare.
Bineînţeles că această dezbatere publică a avut loc la iniţiativa Asociaţiei
pentru protecţia animalelor.
Aş vrea să vă spun că îmi asum acest proiect, chiar dacă suntem într-un an
electoral. Ştiu că nu este oportun din punctul acesta de vedere, dar eu răspund
cetăţenilor care au solicitat acest lucru privind condiţiile insalubre prin care aceste
animale sunt aduse, sunt crescute şi sacrificate. Menţionez, doar pentru interes
comercial şi nu pentru consumul propriu.
Am în faţă un referat al Poliţiei Locale, în care, vă enumăr doar câteva
probleme pe care anumiţi cetăţeni le-au adus şi în urma cărora noi am primit aceste
sesizări.
Unirea Principatelor nr.52, proprietar Mihai Ion. Sesizare primită atât la
Primăria municipiului Focşani, cât şi la Poliţia Locală Focşani, disconfortul produs de
un număr mare de animale domestice.
Str.Panduri, proprietar Mustafa Toader, creştere mai multe animale, porci, cai
şi vaci. Produce disconfort, miros cetăţenilor din zonă, de la blocurile din str.1
Decembrie 1918.
Aici am fost personal şi am asistat la sacrificarea mai multor animale într-o
singură zi, la care au asistat îngroziţi copiii şi vecinii din blocurile din str. 1
Decembrie 1918. Lucru care se întâmpla frecvent, săptămânal.
Str.Argeş, care creşte un număr foarte mare de animale, respectiv porci.Şi nu
mai continui, sunt foarte multe cazuri de genul acesta.
Acum rămâne la latitudinea dvs. dacă acest proiect va fi aprobat şi fac
precizarea că modificările esenţiale au fost aduse la creşterea animalelor domestice în
primul rând, fiind 2 capitole.
Primul capitol se referă la animalele de companie, unde aş dori să aduc câteva
amendamente. Iar al doilea capitol, se referă clar la creşterea animalelor domestice.
Acum aş veni cu aceste amendamente”.
D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „sunt şi sălbatice …”
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „nu, aşa scrie şi în lege.
În ultima lege, Legea nr.19/2014, se referă exact la creşterea animalelor
domestice şi animalelor de companie.
Aici ne referim clar la câini, pisici, jderi şi şobolani, şi în partea cealaltă la
animalele care cresc pe lânga curtea omului pentru consumul propriu.
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Aş dori să fac câteva amendamente şi anume: prevederile capitolului II din
Regulament nu se aplică pentru Cartierul Mîndreşti – Focşani, cu excepţia blocurilor
de locuinţe.
Aş dori să adaug în toate articolele atât câini cât şi pisici.
Adăugare alături de sintagma „asociaţie de proprietari” şi a sintagmei
„asociaţie de locatari”.
La art.3, pct.b) se va adăuga „în proporţie de jumătate plus unu” (referitor la
acordul vecinilor pentru deţinerea a mai mult de 2 animale de companie, câini
respectiv pisici.
La art.3, se introduce şi litera c) şi anume: „dacă nu se obţine acordul vecinilor
pentru deţinerea a mai mult de 2 animale de companie, proprietarul se obligă să-i
găsească acestuia un alt stăpân prin adopţie sau poate preda animalul la adăpostul
Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, fiind interzis abandonul pe domeniul
public al municipiului Focşani”.
Şi ultimul amendament. Aş dori să mai adaug un articol, atât în capitolul I cât
şi în capitolul II din Regulament, „ este interzisă cu desăvârşire maltratarea,
schingiuirea sau folosirea animalelor cu scopul obţinerii de foloase necuvenite”.
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „cred că nu există cetăţean, nu mai
spun de consilier în această sală, care să nu dezaprobe practicile sesizate către Poliţia
Locală.
Am şi eu fotografii prezentate de cetăţeni, vi le-aş putea furniza, dar nu ştiu
dacă modalitatea prin care încercăm noi să rezolvăm aceste situaţii, este cea corectă.
La dezbaterea publică la care am participat domnul de la Asociaţia pentru
protecţia animalelor ne spunea că există legislaţie naţională suficientă pentru a
rezolva aceste situaţii. În consecinţă, ne-a recomandat, mi-a spus de fapt şi de drept
care sunt instituţiile care se ocupă de rezolvarea acestor situaţii.
În consecinţă, d-nule viceprimar, eu v-aş ruga să ne precizaţi dacă aveţi o
corespondenţă oficială cu cele 3 instituţii prezentate atunci, şi care este răspunsul
dumnealor”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „care ar fi cele 3 instituţii…”.
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „Direcţia Sanitar Veterinară, Poliţia
şi cu Garda de Mediu”.
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Garda de Mediu şi DSV-ul, a, şi
Poliţia Locală, mă scuzaţi.
Am avut o colaborare. Am elaborat împreună acest proiect de hotărâre şi am
avut 3 întâlniri prealabile atât la Primărie, cât şi la sediul DSV-ului în ce priveşte
hotărârile comune ce s-au luat privind acest proiect de hotărâre. În urma cărora,
bineînţeles s-a încheiat şi o minută sau un proces verbal”.
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D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „să înţeleg că nu aveţi o astfel de
corespondenţă, din răspunsul dvs. Aveţi o consultare cu instituţiile respective, pentru
adoptarea acestui regulament, pe care eu o consider o suprareglementare, dacă mă pot
exprima aşa. Sper să nu fi inventat un cuvânt în limba română, astăzi. Şi în
consecinţă, chiar dacă pe fond eu sunt de acord cu ideile pe care vrem să le extragem
dintr-un astfel de regulament, cu forma pe care ne-aţi prezentat-o, din păcate, nu.
Mai ales că sunt discuţii şi îmi pare rău că aici nu am avut o discuţie foarte
serioasă şi foarte concretă pe celelalte hotărâri de Consiliu local din ţară care au fost
anulate, unele în parte, altele în totalitate şi care s-au izbit de opoziţia acestor ONGuri.
Acest ONG, trebuie să ştiţi, stimaţi cetăţeni prezenţi în sală, că a făcut o
plângere prealabilă către Consiliul local şi ne atrag atenţia că, inclusiv Regulamentul
vechi are ceva probleme legislative şi că bine ar fi, din punctul meu de vedere, că nu
să nu aprobăm astăzi acest Regulament şi să ne aplecăm mai atent într-un dialog
tehnic, de lucru, nu într-o consultare publică cu reprezentanţii acestui ONG, astfel
încât Regulamentul final pe care sunt de acord să-l votăm să fie cât mai aproape de
necesităţile noastre şi cât mai aproape de prevederile legale”.
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „l-aş ruga şi pe d-nul Secretar să ne
spună punctul dumnealui de vedere, nu înainte să-i mulţumesc d-nului consilier
Trofin, şi poate după şedinţă mă învaţă şi pe mine cum şi-a rezolvat dânsul aceste
probleme şi solicitările cetăţenilor în timpul mandatului dumnealui”.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “ ca şi o
parte dintre dvs. fost participant, sau am participat la întâlnirea la care a fost invitat
d-nul Şerbănoiu din partea Federaţiei pentru apărarea dreptului animalelor, nu ştiu
exact cum se numeşte acea federaţie. Dumnealui invocă faptul că instanţa definitiv şi
irevocabil într-adevăr a desfiinţat o hotărâre adoptată de către Consiliul local Braşov
în anul 1999.
Ca şi atunci, susţin că nu ne este opozabilă acea hotărâre judecătorească
deoarece nu am fost parte în acea cauză. Probabil, dumnealui poate să invoce tot ceea
ce doreşte.
În acelaşi timp Legea nr.24/2000, care reglementează modalităţile de a adopta
acte normative, că suntem în prezenţa unui act normativ astăzi aici, ne permite ca noi,
sau dvs. ca şi Consiliu local, să adoptaţi norme, valabile la nivel de Unitate
Administrativ Teritorială.
Deşi la momentul iniţierii acestui proiect de hotărâre eram în concediu
medical, şi colegul meu Pogorevici, care mi-a ţinut locul a avizat acest proiect de
hotărâre aşa cum a spus şi atunci în şedinţă, susţin şi acum că acest proiect nu are
carenţe sau aspecte de nelegalitate şi susţin în continuare legalitatea acestui proiect de
hotărâre”.
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D-nul consilier Dragoş-Puiu Horhocea: „din punctul meu de vedere, cred că,
a spune că această hotărâre de consiliu, sau acest proiect de hotărâre vine peste lege,
este ca şi cum am spune că legiuitorul, respectiv Parlamentul, prin legile‚ pe care le
face Parlamentul au fost deja stipulare în Constituţie. Şi atunci, de ce am mai face
acele legi.
Pentru că noi la nivel local ca şi comunitate pe baza legii date de Parlamentul
României, noi încercăm să ne facem regulile noastre locale.
Atunci, l-aş întreba pe d-nul Trofin, dacă au existat şi dacă a există această
lege, de ce până acum nu a fost aplicată, de ce nu am reuşit până acum să stârpim
acest fenomen de sacrificare a animalelor. Pentru că se întâmplă de când este acea
lege în continuare şi se va întâmpla probabil, cu siguranţă şi de acum încolo”.
D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „eu sunt de acord cu d-nul viceprimar Iorga
că trebuie reglementat cu animale de companie.
Totuşi, aş vrea să-i pun o întrebare. Ce se va întâmpla cu proprietarul care-şi
doreşte al treilea câine şi este nevoit să meargă la vecinul său, dacă jumătate din scară
îi dau acceptul şi jumătate nu-i dau acceptul”.
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „în primul rând este unul din
amendamentele cu care am venit. Trebuie să obţină acceptul în proporţie de jumătate
plus unu …”
D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „trebuie să mai convingă pe cineva …”.
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „a, spuneaţi 50 cu 50? …”
Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „am discutat acest proiect de
hotărâre şi în comisie, ştiţi foarte bine cu toţii că, în unanimitate noi susţinem
iniţiativa viceprimarului de a reglementa într-o formă sau alta comportamentele astea
nelegale.
Ce vrea d-nul Viceprimar este să-i oferim un mecanism sau un instrument prin
care să poată interveni municipalitatea alături de DSP, DSV, instituţii care pot aplica
sancţiuni în materie.
Într-adevăr în acest moment acest instrument nu este la îndemâna Poliţiei
Locale şi aţi înţeles cu toţii lucrul acesta din şedinţa de comisie, însă, ce spun colegii
mei, d-nule Viceprimar, şi am spus şi comisie este că, modalitatea aleasă de dvs. de a
oferi Poliţiei Locale acest mecanism, este una nepotrivită.
Toţi suntem de acord că trebuie reglementată proprietatea şi deţinerea acestor
animale de companie. Fie că vorbim de animale domestice sau animale de companie,
numai că sunt anumite aspecte aici care trebuiesc foarte bine analizate şi aşezate în
aşa fel încât să nu creem disconfort cetăţenilor care iubesc animalele şi într-o formă
sau alta au şi posibilitatea materială şi logistică să le crească.
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De aceasta, proiectul acesta a primit o oarecare rezistenţă din partea colegilor
noştri probabil că la final vom avea un vot care personal nu vă va mulţumi pe dvs. dnule Viceprimar, dar să ştiţi că nu este, şi cred că aţi înţeles de aseară, şi o spun
pentru cetăţenii municipiului Focşani, că nu este un vot împotriva ideii, ci un vot care
ne va permite nouă, ca ulterior să analizăm mai în amănunt situaţia asta şi să găsim
soluţiile în aşa fel încât o persoană care îşi permite financiar şi care are posibilitatea
materială să crească 4-5-6 câini, dacă vrea, să facă lucrul acesta, să poată să o facă, să
aibă grijă de ei aşa cum trebuie, dar în acelaşi timp să împiedicăm situaţiile în care o
persoană, doar în momentul în care se doreşte strângerea câinilor comunitari de pe
stradă îi ia în îngrijire după care, ulterior aceştia ajung din nou în stradă.
Asta este o latură a fenomenului. Cealaltă latură pe care dvs. aţi amintit-o
legată de animalele domestice necesită un alt tip de abordare şi într-adevăr acolo aveţi
ceva, şi va fi nevoie de o acţiune mai în forţă, după părerea mea şi a unor colegi de ai
mei din discuţiile pe care le-am avut aseară, o acţiune concentrată atât a Poliţiei
Locale cât şi a DSP cât şi a DSVşi a Gărzii de Mediu în aşa fel încât să putem aplica
sancţiunile care să descurajeze asemenea comportament”.
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „doar un răspuns foarte scurt,
colegului Horhocea. Trebuie să ţinem cont că avem un regulament care prevedea
sancţionarea cetăţenilor care au animale de companie, care fac anumite necesităţi
fiziologice pe stradă şi nu strâng după ei.
Nu ştiu, dacă d-nul director de la Poliţia Locală este, să ne spună dacă s-au
aplicat asemenea sancţiuni pe anul 2015.
Dar trebuie să înţelegem că şi Poliţia Locală este un instrument pe care am vrea
să-l folosim peste tot, dar din păcate este subdimensionat. Nu este la nivelul care să
ne permită să aplicăm un astfel de regulament.
Eu zic să ne gândim foarte bine dacă avem nevoie de un instrument doar
punctual când primim astfel de reclamaţii sau un instrument care să poată aplica
permanent acest regulament în ceea ce priveşte animalele de companie şi animalele
domestice.
Lucrurile pot fi discutate în multe variante, dar cred că nu mai are sens să
întindem discuţia şi să vedem cea mai bună soluţie pentru municipiul Focşani”.
D-nul consilier Lionida Milea: „după părerea mea, regulamentul pe care l-a
iniţiat d-nul Viceprimar în legătură cu ceilalţi factori, este un regulament civilizat.
Aici nu este vorba de încălcarea legii sau încălcarea vechiului regulament.
Legiuitorul spune că ai dreptul să creşti împreună cu 5 animale domestice.
Deci, nu i-a îngrădit dreptul de a creşte animale domestice, ci doar l-a limitat. În
sensul că au dreptul la un animal domestic. Mă refer aici la animale domestice. Ori
dacă stăm toţi şi analizăm, deci, nu văd în centrul oraşului sau pe străzile, pe
bulevardele din oraş, mai sunt case şi aici, să creştem cai, porci, vaci şi alte animale
în număr de 5 sau peste 5, cum se întâmplă asta.
Eu zic că nu încălcăm nimic şi nici legea, dacă îi ajutăm şi pe ceilalţi cetăţeni.
Cei care cresc sunt foarte puţini în municipiul Focşani. Mă refer în centru. Pentru că,
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Cartierul Mîndreşti şi zonele limitrofe acolo există oarece libertate şi pot să-şi crească
animalele fără nici o restricţie.
La animalele domestice, nu ştiu, nu am văzut, m-am uitat şi eu în ceea ce
priveşte reglementarea asupra animalelor de companie, la bloc. Ce număr trebuie să
nu am văzut, nu am sesizat nicăieri, nu am citit eu poate. Dar, am citit doar că, …
pentru un câine este nevoie de 500 mp., la curte mă refer, la bloc nu am găsit aşa
ceva.
Deci, dacă cineva vrea să crească un câine, are dreptul să şi-l crească, aşa scrie
în lege, nu în regulament, dar la noi, dacă nu vrem să-l respectăm, să ajungem să
trăim civilizat atunci să trăim aşa cum …”.
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „vă mulţumesc. Repet încă odată,
sunt convins, sau bănuiesc că acest proiect nu va trece. Mi-am făcut datoria, v-am
spus, faţă de cetăţenii care mi-au solicitat acest lucru.
Nu doream decât diminuarea, poate nu-i treaba mea, dar poate ar trebui
sesizate şi alte organe, ANAF-ul ş.a.m.d., imaginaţi-vă ce evaziune fiscală se naşte
din tăierile acestea care au loc. Ar trebui să discutăm şi aceste lucruri”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „domnule viceprimar vreau să
înţelegeţi că nu s-a pus problema oportunităţii acestui proiect de hotărâre ci doar
modalităţile prevăzute în Regulamentul dvs. au fost discutate.
De asta, eu vă rog şi cred că şi colegii mei sunt în asentimentul meu să nu
abandonaţi ideea în situaţia în care proiectul nu va trece, ba mai mult de atât, să
contactaţi instituţiile şi să gândim un regulament care să se apropie mai mult de ceea
ce noi am discutat în comisie”.
Se supun la vot amendamentele d-lui consilier Marius-Eusebiu Iorga, şi nu se
adoptă cu 7 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” din partea d-nei consilier ElenaLuminiţa Balaban şi 13 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri: Lilian Ilie,
Gheorghiţă Berbece, Tudorel-Daniel Trofin, Dan Buzoi, Bogdan-Emilian Matişan,
Ioan Liviu Oloeriu, Gabriel Pădineanu, Radu Niţu, Enache Pătraşcu, Dorian
Alecsandrescu, Ionuţ Mersoiu, Ionel-Gabriel Necula, Cătălin Vrabie, nefiind adoptat.
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu
amendamentele formulate de d-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga, nefiind adoptat cu
cu 8 voturi „pentru”, 13 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri: Lilian Ilie,
Gheorghiţă Berbece, Tudorel-Daniel Trofin, Dan Buzoi, Bogdan-Emilian Matişan,
Ioan Liviu Oloeriu, Gabriel Pădineanu, Radu Niţu, Enache Pătraşcu, Elena-Luminiţa
Balaban, Dorian Alecsandrescu, Ionuţ Mersoiu, Cătălin Vrabie, nefiind adoptat.
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Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „repet, vă rog d-nule
Viceprimar, nu abandonaţi ideea. Ba mai mult decât atât să ţineţi cont de
recomandările pe care colegii noştri vi le-au făcut în comisie”.
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „vă mulţumesc, dimpotrivă, nu este
vorba de o ambiţie, dar m-aţi determinat să mă ocup mai serios de acest lucru”.
Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de autorizare a comercializării produselor şi
serviciilor de piaţă în unităţile comerciale şi în sistem ambulant pe raza
municipiului Focşani;
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.
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