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    R O M A N I A 
        JUDETUL VRANCEA 
       MUNICIPIUL FOCSANI 
         CONSILIUL LOCAL 
        

M I N U T A  
 
 
             Incheiata astazi, 29.03.2011, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul 
Dimitrie Cantemir nr. 1Bis, in conformitate cu art. 10 din Legea nr. 52/2003, privind 
transparenta decizionala in administratia publica, cu ocazia sedintei extraordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Focsani. 
             D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta 
ordinara din 29.03.2011, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 1169/ 22.03.2011, 
constatand ca in sala sunt prezenti un numar 20 de consilieri  locali din totalul de 21, 
absenteaza, fiind intr-o delegatie la Bucuresti dl.consilier local Tanase Neculai. Este 
întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este astfel indeplinita 
conditia art. 40 alin. (1) din legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Apreciez ca sedinta fiind statutara, 
informeaza ca in sala este prezent dl.Felix Alexe, din partea Institutiei Prefectului Vrancea 
si apeleaza la bunavointa d-nilor consilieri pentru a se pronunta la procesul verbal a 
sedintei ordinare din 22 februarie 2011. Intreaba daca sunt observatii sau discutii pe baza 
celor consemnate si ca atare supune la vot procesul verbal, care se aproba cu 20 voturi 
„pentru”. 
  

   La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – primar al municipiului Focsani; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate; 
 d-na Micsunica Baciu – Director executiv Directia resurse umane; 
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica, agricultura, cadastru; 
 d-na Carmen Marta Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu investitii, fond locativ; 
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism; 
 d-na Valentina Gatej  - sef birou cadastru si agricultura; 
 d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – sef serviciu comunicare, protectie civila; 
 d-nul Ion Soare – inspector Compartiment transport public local de calatori; 
 d-na  Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public de comunitar de evidenta 

persoanelor. 
 d-nul  Fanica Popa – director SC Administratia Pietelor Focsani SA; 
 d-nul Mihai Ciobotaru –director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani; 
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani; 
 d-nul Ion Gheorghe – director  Politia Locala Focsani; 
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani; 
 d-na Angela Lungu – director Cantina de Ajutor Social; 
 d-na Anca Largeanu-Apostol – director Caminul pentru Persoane Varstnice Focsani; 
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP SALUBRITATE SRL Focsani; 
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 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani; 
 d-na Maria Murgoci – director Tara Vrancei Focsani; 
 d-nul Dumitru Sandulachi – director Formatia Corala Traditionala „Pastorala” 

Focsani; 
 d-nul Marius Pop – inspector Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani. 

 
 La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti 
ai mass-mediei locale. 
 

Ordinea de zi cuprinde un numar de 42 puncte. 
La punctul 15 al ordinii de zi este proiectul de act normativ privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi executare a serviciilor de transport în regim de 
taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Focşani; 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 100. 

 
La punctul 16 al ordinii de zi este proiectul de act normativ privind aprobarea 

Regulamentelor de organizare şi executare a serviciilor de transport public local, 
pe raza municipiului Focsani; 

D-nul consilier Bogdan Emilian Matisan face un amendament: „in acest 
regulament sa fie introdusa obligativitatea dovedirii de catre solicitant a autorizatiei de 
functionare, dovada locului de parcare, am constatat ca pe raza municipiului Focsani, 
desi avem o mare problema cu aceste spatii, in parcarile de resedinta exista foarte multe 
masini cu gabarit mare si care ocupa locurile cetatenilor din zona, de aceea, va rog sa 
acceptati acest amendament pentru ca acesti proprietari sa-si mute masinile  acolo unde 
trebuie sa stea”. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta, obtinand 20 voturi „abtinere”. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul facut de d-nul consilier 
Bogdan Emilian Matisan si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 101. 
 
             Drept care s-a incheiat prezenta minuta.  

    
 
 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                         
   Gicu Vrâncianu                                                  
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