ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL
MINUTA

Incheiata astazi, 29.06.2017, 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. 1038 / 22.06.2017, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 17
consilieri din totalul de 21 consilieri, absentând, din motive medicale d-na consilier
Mariana Miron, care a depus un certificat medical în acest sens și aflați în concedii
de odihnă dl. consilier Mihai Petruț și d-nele consilier Lupu Cătălina și Maria
Panaite Irina Anca.
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 30.05.2017.
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 17 voturi
„pentru”.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană,
supune votului procesul verbal al şedinţei extraordinare din 20.06.2017.
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 17 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;
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 d-na Cristina Dăscălescu – şef serviciu administraţie publică locală,
agricultură;
 d-na Paula Mîndru – inspector seviciul administrarea patrimoniului;
 d-na Cristina Costin – șef serviciu investiții;
 d-na Carmen Pascaru – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al
Consiliului local;
 d-nul Florinel Ionașcu – inspector de specialitate aparatul permanent de
lucru al Consiliului local;
 d-ra Cristina Iulia Dascălu – birou presă, relații externe;
 d-nul Răzvan Necula – inspector compartiment informatică;
 d-nul Dan Grigoraș – inspector serviciul impozite și taxe locale;
 d-nul Marius Manoliu – consilier, Cabinet Primar.
 d-na Valentina Gătej – șef birou agricultură;
 d-na Emanuela Botezatu – inspector compartiment transport;
 d-nul Viorel Profiroiu – Director SC CUP Salubritate SA;
 d-nul Ion Diaconu – Director SC Transport Public SA;
 d-nul Adrian Grosu – 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.

Ordinea de zi cuprinde un numar de 46 puncte.
La punctul 41 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 Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „referitor la acest proiect anul trecut au
fost atribuite la solicitanții evident cuprinși în lista de așteptare, au fost atribuite 9
autorizații de taxi. Urma ca în.. și vă spun și adresa municipiului Focșani,
compartimentul de transport public local de călători nr. 76693/15.11.2016. Ulterior
s-a publicat lista cu autorizațiile de taxi atribuite și punctajul obținut de către
solicitanți nr. 4936/25.01.2017, urmând ca acești domni să poată începe munca
practic de taximetrie. Până în momentul de față dumnealor nu au primit nici un
răspuns legal, de ce nu li s-au atribuit aceste licențe, în ultima adresă din 15.11.2016,
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li se comunică că pe data de 23 februarie are loc atribuirea autorizațiilor de taxi din
lista câștigătorilor prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani. Noi în
23 februarie 2017 nu am făcut altceva decât am aprobat un regulament de
funcționare în regim de taxi și începând cu 2 martie 2017 urma să fie demarată
procedura de eliberare a autorizațiilor de taxi. Acum văd că ne lovim iarăși de
schimbarea regulamentului de taxi din cauza faptului că nu au fost atribuite aceste
licențe. Puteți să-mi dați un răspuns de ce? Că domnii care au câștigat aceste licențe
nu au primit nici un răspuns oficial din partea Primăriei Focșani.”
Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „sunt dator să vă răspund la această
întrebare. În primul rând au fost, sunt de fapt 9 autorizații taxi libere. A avut loc un
procedeu de atribuire, dacă nu mă înșel la sfârșitul anului trecut, s-a completat o listă
cu candidații ce urmau să li se atribuie aceste autorizații în funcție de punctajele pe
care le-au obținut. Dl. Primar a instituit o comisie de verificare, o comisie
suplimentară de verificare a rezultatelor acestor liste și a acestui clasament de fapt. A
fost de bun augur și într-adevăr a avut dreptare s-a constatat faptul că 2 firme din
acea listă avea un punctaj mai mare decât cel real. La o anumită firmă, nu este cazul
să dăm numele firmelor aici, la o firmă erau adăugate, din burtă, 3 puncte la altă
firmă 5 puncte. Funcționarul public din Primărie care a făcut acel clasament și-a
întocmit acea listă a declarat că nu a fost atent și că a greșit adăugând și nu a fost
intenționat. Din acest motiv bineînțeles că procedura și-a urmat cursul, s-a reluat și
am ajuns astăzi la următorul rezultat, avem o nouă listă care s-a și afișat, sunt
convins că ați pus această întrebare dat fiind faptul că a trecut o perioadă foarte mare
de timp. Este adevărat în schimb vreau să vă informez că procedura pe care ne-o
impune lege și regulamentul Ministerului Transportului este foarte anevoioasă și
greoaie și pe noi ne deranjează. De fiecare dată trebuie să facem înștiințare, durează
30 de zile, să punem pe site, să facem cunoscut acest lucru, orice pas pe care îl
întâmpinăm trebuie publicat și durează 30 de zile până la următorul pas. Dar astăzi
ne aflăm spre finalizarea acestei probleme, care într-adevăr a devenit o problemă,
acele 9 autorizații taxi vor fi distribuite cât de curând. Sper ca la ședința de luna
viitoare dumneavoastră să aprobați această listă. De ce nu am introdus-o acum ca un
proiect de hotărâre pentru aprobarea listei? Pentru că ultimii 5 candidați au întrunit
împreună un număr de 116 puncte, au ajuns la baraj și după regulament, după lege,
noi a trebuit să le cerem iar niște documente suplimentare pe care să le folosim la
departajarea dumnealor și anume: certificare de înmatriculare, cărți de identitate,
sunt mai multe criterii trecute în regulament, primul este capacitatea motorului, apoi
condițiile de înmagazinare a bagajelor și altele, urmând ca ultimul punct de
departajare să fie chiar data la care candidatul respectiv a depus lista și cererea
pentru obținerea acestei autorizații. Lista este făcută, departajarea este făcută în acest
moment, deci luna viitoare v-o prezentăm spre aprobare în forma unui proiect de
hotărâre.”
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „lista câștigătorilor celor 9 licențe,
autorizații de taxi, scuzați-mă, acum sunt puși în imposibilitatea în care dumnealor,
ca să înțelegem așa un pic, că m-am interesat. Cei care pot să se înscrie la această
obținere de autorizație taxi trebuie să aibă o societate nou înființată, nu contează că
ai făcut taxi 10 ani și că ai experiență în domeniu, absolut deloc. Ok, oamenii aceștia
și-au înființat firme noi, au participat la această licitație, să-i spunem, după care și-au
achiziționat mașini noi tocmai ca să aibă un punctaj cât mai ridicat și acum li se
spune practic că nu sunt pe listă din cauza, cum a spus și dl. viceprimar Iorga,
greșelilor, erorilor celor care lucrează în aparatele de specialitate din Primăria
Focșani. Mai nou acum s-a prelungit până la 30 martie 2017 lista cu cei care sunt în
lista de așteptare și vreți să vă spun câți sunt? 27. Ce vină au cei 9 care au primit
acele autorizații, urmau să primească acele autorizații de taxi, când acum e posibil să
nu mai fie în această listă, în următoarea ședință de Consiliu Local să nu mai fie
dumnealor cei care le vor primi.”
Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „alfel dacă am fi dat curs, era o
ilegalitate, din moment ce aceea a fost o greșeală.”
Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „sunteți în eroare, iertați-mă că vă spun
treaba aceasta, dar să vă explic mai exact că nu vreau să plecați și nu aș dori ca
nimeni să înțeleagă că noi am umblat cu matrapazlâcuri, nu. Deci cele 2 firme care sau găsit cu erorile de punctaj, culmea au intrat și dumnealor numai că unul era pe
primul loc, unul era pe al treilea, acum unul este pe locul 5, celălalt este pe locul 6
sau ceva de genul acesta, nu mai sunt pe acele locuri fruntașe, dar lista este aceeași,
nu s-a schimbat absolut nimic, iar de cei 27 de care vorbiți dumneavoastră aceia fac
parte din altă listă. Sunt cereri depuse anul acesta și vor participa în momentul în
care noi avem disponibile și asta am hotărât-o știți foarte bine că dumneavoastră ați
aprobat ultima modificare a Hotărârii Consiliului Local prin care noi nu mai
așteptăm un număr de 9 sau 10 autorizații taxi pentru a putea să le distribuim. Prima
autorizație taxi care a apărut va fi pusă în fața dumneavoastră spre aprobare, dacă
îndeplinește bineînțeles condițiile.”
Dl. consilier Daniel Ungureanu „nu particip la vot”.
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă
cu 9 voturi „pentru” și 7 voturi „abținere”.

La punctul 42 al ordinii de zi este proiectul de act normativ: proiect de
hotărâre privind aprobarea reglementării circulației autovehiculelor ce aparțin
școlilor de șoferi pe raza municipiului Focșani, pe perioada instruirii practice în
vederea obținerii permisului de conducere.
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Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre.
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu
17 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 240

La punctul 43 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 Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 10
voturi „pentru” și 7 voturi „abținere”.

La punctul 44 al ordinii de zi este proiectul de act normativ: proiect de
hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr.
36037/22.05.2017 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic
Zonal „Construire ansamblu comecial, servicii, construire platformă betonată,
împrejmuire, amenajare acces auto și lucrări tehnico-edilitare aferente” –
generat de imobilele amplasate în Focșani, intravilan, Calea Moldovei, T 30, P
156/1, 156/9, nr. cad. 60747.
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 241

La punctul 46 al ordinii de zi este proiectul de act normative: 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.

5

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe
marginea proiectului de hotărâre.
Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „la proiectul de hotărâre pe care îl știți și
s-a dezbătut și în public, am venit cu o serie de propuneri de modificări, câteva
amendamente pe care o să vi le citesc, vi le-a citit și dl. Primar ieri la comisie.
Se introduce un nou articol cu următorul conținut:
„Art. 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 140/2010 se
abrogă.”
Se modifică și completează prevederile art. 1 din proiect privind modificările anexei
HCL 140/2010, astfel:
- completarea art. 3 lit. a) cu următoarele:
La propunerea Președintelui Asociației de proprietari/locatari, animalele de
companie vor fi înregistrate la plata utilităților – cheltuieli indirecte: curățenie,
iluminat pe casa scării, cheltuielile care se calculează în funcție de numărul de
persoane cu paritatea 2 animale – o persoană.
- modificarea art. 3 lit b) referitor la acordul majorității proprietarilor/locatarilor
sau acordul vecinilor, în sensul ca acordul să fie a cel puțin jumătate plus unu din
aceștia
- modificarea art. 3 lit. b) astfel:
„Deținerea a mai mult de doi câini/pisici în apartamente situate în blocuri de locuințe
sau clădiri cu mai multe apartamente sau la case cu curți se face cu acordul scris al
Asociației de proprietari/locatari acolo unde este cazul, în baza acordului majorității
proprietarilor/locatarilor sau cu acordul vecinilor”
- Completarea art. 8 lit. a) referitoare la interzicerea intrării persoanelor însoțite de
câini cu următoarea excepție: câini speciali care însoțesc persoanele cu
dizabilități
- Completarea art. 8 cu următoarele litere:
e) Este interzisă plimbarea animalelor de companie (de talie mica,
mijlocie, mare) în locurile de joacă pentru copii special amenajate.
f) Se interzice lăsarea animalelor de companie să pătrundă în
aranjamentele florale pe domeniul public sau privat al municipiului
Focșani.
g) Se interzice cu desăvârșire maltratarea, schingiuirea sau folosirea
animalelor cu scopul câștigării de foloase necuvenite.
Modificarea titlului Capitolului II astfel: CREȘTEREA PĂSĂRILOR DE CURTE
ȘI A ANIMALELOR DOMESTICE ÎN VEDEREA CONSUMULUI PROPRIU
- Modificarea art. 16 care va avea următorul cuprins:
„(1) Pe teritoriul municipiului Focșani este interzisă cu desăvârșire creșterea
animalelor domestice și a păsărilor de curte.
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(2) Excepție de la alin. (1) al art. 16 fac fermele zootehnice autorizate, societățile
comerciale care au ca obiect de activitate creșterea și sacrificarea animalelor, precum
și Cartierele Mîndrești și Laminorul, cu respectarea strictă a legislației în vigoare.
(3) Este permisă creșterea cabalinelor pe teritoriul municipiului Focșani numai în
cazul în care proprietarul animalului respectă normele reglementate prin lege privind
adăpostul și igiena animalelor și face dovada deținerii unui mijloc de transport de
agrement cu tracțiune animală: respectiv caleașcă sau trăsură înscris regulamentar în
circulație și care respectă traseele specifice atelajelor conform Hotărârii Consiliului
local al municipiului Focșani care reglementează circulația rutieră a vehiculelor cu
tracțiune animală.
(4) Pe teritoriul municipiului Focșani sacrificarea bovinelor se va face în abatoare
autorizate. Sacrificarea se va face doar pentru consumul propriu, nu pentru
comercializare.
(5) Este interzisă introducerea animalelor domestice și păsărilor de curte în locurile
de joacă pentru copii special amenajate.
(6) Se interzice lăsarea animalelor domestice și a păsărilor de curte să pătrundă în
aranjamentele florale pe domeniul public sau privat al municipiului Focșani.
(7) Se interzice cu desăvârșire maltratarea, schingiuirea sau folosirea animalelor
domestice și a păsărilor de curte cu scopul câștigării de foloase necuvenite.
- modificarea art. 21 lit. h) astfel: „se interzice creșterea animalelor domestice
și/sau păsărilor în blocuri de locuințe și în spațiile sau zonele adiacente acestora.”
- modificarea ultimului alineat al art. 24 privind sancțiunile, astfel: art. 8 lit. e), f),
art. 16 alin. (1) – (6) art. 21 lit. h), i), j) – cu amendă contravențională cuprinsă
între:
400-700 lei – pentru persoane fizice
800-1200 – pentru persoane juridice
- modificarea art. 28 în sensul eliminării personalului din cadrul Circumscripției
Sanitar Veterinare întrucât la nivelul județului Vrancea nu mai există această
instituție.
- Din art. 2 din proiect se va elimina sintagma Circumscripția Sanitar Veterinară și
se va adăuga după D.S.V.S.A. Vrancea – printr-un protocol încheiat urmare a
hotărâri.”
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „înainte de a supune
amendamentul la vot, am constatat că nu putem numi președinte de ședință din cauza
faptului că ne trebuiesc 11 voturi și nu a obținut niciunul, deci nu avem președinte de
ședință.”
Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „am început
prin a vă spune că există excepția de la votul cu buletine de vot și este necesar,
majoritatea consilierilor locali în funcție, 9 nu poate fi majoritar, cu atât mai puțin 8.
Deci 9 voturi „pentru” a obținut dl. Mihai Petruț, 8 voturi „pentru” a obținut dl. Dan
Buzoi. La începutul ședinței viitoare se alege un președinte de ședință pentru o lună
sau pentru 3 luni, cum apreciați dumneavoastră.”
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Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „dacă doriți să reluăm votul?
Nu doriți, bine.”
Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „v-ați
pronunțat acum nu este nici un fel de problemă, am mai avut situații.”
Dl. consilier Ionuț Filimon „domnilor colegi consider necesar ca cetățenii
care cresc animale de companie în casă să se supună unor reguli de bun simț, să
respecte ordinea și liniște, să nu deterioreze spațiile de folosință publică. Dar nu
putem fi de acord cu: la propunerea Președintelui Asociației de proprietari/locatari,
animalele de companie vor fi înregistrate la plata utilităților – cheltuieli indirecte:
curățenie, iluminat pe casa scării,etc. Mi se pare totuși un abuz, așa consider, fiindcă
văd că încercăm prin orice metodă să smulgem taxe de la focșăneni.”
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „să avem puțină ordine. Cum
vreți dumneavoastră să constrângeți un cetățean care are un câine și nu strânge după
el?”
Dl. consilier Ionuț Filimon „ei pot fi sancționați, de acea există Poliție
Locală.”
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „oricum Poliția Locală îi
sancționează dacă îi vede pe stradă, dar pe casa scării, în bloc, nu cred că intră
Poliția Locală„
Dl. consilier Ionuț Filimon „consider că nu este oportună această taxă. La
această oră avem cel mai scump gunoi, cea mai scumpă parcare, cea mai scumpă
apă. Văd și observ că din când în când mai încercăm să scoatem câteva taxe de la
focșăneni. Este părerea noastră și nu numai a mea și a colegilor mei. Consider că nu
este oportună această taxă.”
Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „în primul rând stimate d-le consilier
Filimon aceasta nu este o taxă pe care o impunem noi. Nu am sugerat nimic, dacă
dintre dumneavoastră nu mai țineți minte, dar au fost câțiva consilieri care au făcut
parte în cadrul ședinței publice în care acest proiect și acest amendament a fost
discutat.
Dl. consilier Ionuț Filimon „am fost chemați la ora 16,00 și ședința publică
când dl. Primar se certa cu 2 doamne a început la ora 15,00.”
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Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „nu este o taxă impusă de Primărie în
nici un caz și nici Consiliul Local nu-si dorește să impună alte taxe, în schimb că
spun cu responsabilitate că ne numărăm printre ultimele 7 județe din țară care nu
avem această problemă reglementată. În Oradea, în Brașov, în Cluj, Sibiu și culmea
că această problemă ne-a propus-o și ne-a deschis ochii un președinte de asociație și
cetățenii care erau împreună cu dumnealui explicându-ne cât de necesar este să
găsim o soluție de a eradica problemele grave cu care se confruntă cetățenii care
trăiesc în condomine, adică în scări de bloc. Acești câini fac mizerie, își fac nevoile
pe casa scării, în fața blocului, pe locul de joacă, în locul de joacă al copiilor, au
venit și cu fotografii cu o zi mai înainte. Cât de important este să luam aceste măsuri
pentru că pubele se încarcă cu saci de la nisipul pisicilor și atunci știu că am
intervenit și am recunoscut că eu am 2 pisici, recunosc acest lucru și într-adevăr eu
cumpăr cel puțin 4-5 saci de nisip/săptămână, plus toate gunoaiele care le
generează.”
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „știu și dânșii pentru că s-a
discutat și rediscutat. Vreau să vă spun personal că am pățit așa ceva în bloc la mine
un proprietar avea vreo 14 căței, pui, mai mari, mai mici, inclusiv șoareci, mirosea
îngrozitor acolo, nu avea nimeni ce să le facă, nu puteau fi nici sancționați, nu putea
răspunde în nici un fel. Despre asta este vorba, nu este vorba de cineva care este
civilizat, că nu o să aibă nimeni un administrator nimic cu cineva care are o
conduită, care spală, își perie câinele și are grijă de el.”
Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „nu este o taxă impusă, asta am mai
spus-o, iar cheltuielile sunt indirecte. Știm că există contor de apă, contor electric,
contor de gaze, de energie termică, doar cele generate de mizeria și deranjul
provocat de aceste animăluțe, pe scara blocului.”
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „trebuie să-i responsabilizăm
cumva, vrem oraș curat, vrem tot, dar la un moment dat ne opunem pe partea
astalaltă.”
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „da, acum sunt cheltuieli indirecte, erau
directe și cum ați spus și dumneavoastră d-le președinte de ședință suntem de acord
să fie curățenie în oraș și pe scara blocurilor și unde vreți dumneavoastră, numai că
ce ne facem cu câinii vagabonzi? Pentru aceea cine este răspunzător, că nu avem
oameni la ecarisaj, ieri spunea dl. Primar care nu mai este prezent acum în
Subcomisia de Dialog Social.”
Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „o să aveți o mare surpriză, dar trebuie
să vă spun că față de anul trecut când noi aveam după o statistică în jur la 6000 și
ceva de câini fără stăpân, câini vagabonzi pe străzile din Focșani, acum avem maxim
1200 câini. Au rămas 1200 câini, țineți cont și de faptul că foarte mulți vecini să le
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spun așa din jur împrejurul Focșaniului, nu vreau să dau nume la comune sau orașe,
fac un transfer din acesta nocturn cu câini vagabonzi și îi lasă la intrare în oraș, cei
mai mulți la Pasarelă.”
Dl. consilier Ionuț Filimon „mi-ar fi plăcut să avem tot așa o ședință publică
când a fost cea de data trecută sau cea de săptămâna trecută să discutăm problema
câinilor fără stăpân, fiindcă într-adevăr să știți că aceea este o problemă, nu taxând
sau băgând o taxă când avem 2 căței sau o pisică și un șoricel. Eu nu cred că scăpăm
de metehnele unor cetățeni care într-adevăr dacă ei sunt nesimțiți, îmi cer scuze de
expresie, nu putem să-i civilizăm așa pentru că de la o vârstă nu mai poți să faci
educație.”
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „să știți că în toate țările
civilizate există amenzi. Și dacă ei vor fi civilizați nu le bagă nimeni mâna în
buzunar.”
Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „d-le consilier aveți dreptate putem face
și o discuție pe tema câinilor vagabonzi dar câinii vagabonzi cu câinii de companie
sau animalele de companie, asăzi nu are absolut nici în clin, nici în mânecă.”
Dl. consilier Ionuț Filimon „vă mulțumesc, nu consider oportun această taxă,
că până la urmă este o taxă.”
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „nu vrem să ne civilizăm,
corect, nu este nici o surpriză d-le consilier.”
Dl. consilier Ionuț Filimon „credeți că ne civilizăm dacă introducem această
taxă?”
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „da d-le consilier și această
taxă și alte taxe atâta timp cât nu vom face un cetățean să fie responsabil, niciodată
nu vom avea alte cerințe, este simplu.
Dl. consilier Ionuț Filimon „credeți-mă eu sunt de acord să fie sancționați cei
care nu strâng după cățel, nu fac cutățenie după el.”
Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „cum îi sancționează cineva
dacă sunt în scara blocului? Dacă administratorul care știe nu poate să facă așa ceva,
să-l treacă la întreținere să-l responsabilizeze, cum credeți dumneavoastră?”
Dl. consilier Ionuț Filimon „credeți că-l va responsabiliza trecându-l la
întreținere? Eu nu cred.”
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Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „dl.
consilier Iorga are un amendament pe care l-a citit, dl. consilier Filimon a propus un
amendament în sensul înlăturării taxei pe care a propus-o dl. administrator care a
fost prezent la dezbaterea publică, la aceea vă referiți d-le consilier Filimon?”
Dl. consilier Ionuț Filimon „exact.”
Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „acestea
sunt cele două amendamente, supuneți la vot fiecare amendament, după care
proiectul de hotărâre.”
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot amendamentul d-lui consilier
Filimon și nu se aprobă cu 7 voturi „pentru” și 10 voturi „abținere”.
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Iorga și nu se aprobă cu 10
voturi „pentru” și 7 voturi „abținere”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 10 voturi „pentru” și
7 voturi „abținere”.

Drept care s-a incheiat prezenta minuta.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mihai Nedelcu

SECRETARUL
MUNICIPIULUI FOCSANI,
Eduard-Marian Corhană

INTOCMIT,
Daniela Bobeică

BD/1 ex

11

