ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL
MINUTA

Incheiata astazi, 28.07.2016, 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 28.07.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr.
3757/22.07.2016, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 consilieri. V-am
informat ieri la şedinţa de comisii că dl. fost consilier Ion Ştefan şi-a dat demisia.
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 de constituire din 01.07.2016.
D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga „bună ziua d-le Primar, d-le Secretar, d-le
Preşedinte de şedinţă, înainte de a începe şedinţa vreau să consemnaţi faptul că
începând cu ziua de astăzi dl. consilier Costel Bârsan activează în cadrul grupului PSD.”
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 20 voturi
„pentru”.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune
votului procesul verbal al şedinţei extraordinare din 04.07.2016.
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-na Micşunica Baciu – Director executiv - Direcţia resurse umane ;
 d-na Carmen Grosu – Director executiv - Direcţia Economică;
 d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică
locală, agricultură, cadastru;
 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios;
 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef;
 d-nul Cristian Chiosea – Inspector Serviciul Urbanism;
 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al
Consiliului local;
 d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine;
 d-na Eugenia Drăguşanu – Inspector Compartimentul Proiecte;
 d-nul Iulian Alexandru – serviciu impozite şi taxe locale;
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d-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane
Vârstnice Focsani;
d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă
Socială Focşani;
d-nul Nelu Ioniţă - Poliţia Locală Focşani;
d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani;
d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;
d-nul Lucian Feroiu – Director Cantina de Ajutor Social Focşani.

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi
ai mass-media locale.

Ordinea de zi cuprinde un numar de 49 puncte.
La punctul 9 al ordinii de zi este proiectul de act normativ privind stabilirea
criteriilor şi a punctajului în vederea acordării înlesnirilor la plată a obligaţiilor
datorate bugetului local de către persoanele fizice.
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii
pe marginea proiectului de hotărâre.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 217

Drept care s-a incheiat prezenta minuta.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Bogdan Emilian Matişan

SECRETARUL
MUNICIPIULUI FOCSANI,
Eduard-Marian Corhană

INTOCMIT,
Daniela Bobeică

BD/1 ex.
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