ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL

MINUTĂ
Astăzi, 29 mai 2014, 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 29.05.2014, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar
nr.620/23.05.2014, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 consilieri.
Absentează d-nul consilier Cătălin Vrabie.
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 24.04.2014.
Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune votului
procesul verbal al şedinţei extraordinare din 29.04.2014.
Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune votului
procesul verbal al şedinţei de îndată din 15.05.2014.
Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”.
La şedinţă participă:













d-nul Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani;
d-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane;
d-na Carmen Grosu – Director executiv - Direcţia Economică;
d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ;
d-na Magda Dumitrescu – Inspector serviciu juridic contencios;
d-na Eugenia Drăguşanu – Inspector Compartiment Proiecte;
d-na Diana Decuseară – Arhitect şef;
d-na Rodica Constantinescu – Inspector administraţie publică locală, agricultură,
cadastru;
d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului
local;
d-nul Dan Cazaciuc – Şef serviciu comunicare;
d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine;
d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine;
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d-nul Meluş Nazâru – Şef serviciu impozite şi taxe locale;
d-nul Nelu Ioniţă - Director Poliţia Locală Focşani;
d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;
d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani;
d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani;
d-nul Marian Rădulescu – Director Clubul Sportiv Municipal Focşani;
d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;
d-nul Sile Velniţă - Şef serviciu investiţii – Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice
Focşani;
 d-nul Fane Popa – Director Administraţia Pieţelor Focşani;
 d-nul Romeo Seciu – AGA-man la SC ENET SA Focşani.
La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi
ai mass-mediei locale.

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula prezintă proiectul ordinii de
zi care cuprinde 32 puncte.
Sunt discuţii referitoare la ordinea de zi şi anume :
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „doresc să introduc pe ordinea de zi 3
proiecte, care au fost trecute prin Comisia de Buget, aseară şi anume:
- proiectul nr.33: proiect de hotărâre privind garantarea biletului la ordin în
valoare de 2.000.000 lei emis de către SC ENET SA Focşani în favoarea SC GDF
SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA în contul datoriilor înregistrate de acesta către
furnizorul de gaze naturale;
- proiectul nr.34: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza proiect tehnic de execuţie pentru obiectivul de investiţii
„Amenajare locuri de joacă pentru copii în municipiul Focşani”;
- proiectul nr:35. proiect de hotărâre privind sancţionarea disciplinară a domnului
consilier local Oloeriu Ioan Liviu, urmare a Raportului de evaluare întocmit de
Agenţia Naţională de Integritate”.
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu introducerea
proiectelor nominalizate şi se aprobă cu 20 de voturi “pentru”.
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Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 101/2007
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de
gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Focşani, cu modificările ulterioare;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 152.
Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
condiţiilor care vor sta la baza solicitării şi obţinerii avizelor de oportunitate pentru
planurile urbanistice zonale ce se vor elabora în vederea dezmembrării terenurilor în mai
mult de 3 parcele, în scopul construirii de locuinţe şi/sau dotări complementare în
municipiul Focşani;
D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „ proiectul a generat discuţii, la ambele
comisii.
Din păcate, este un act normativ care trebuie să acopere toate posibilităţile ce
s-ar putea ivi, vis-a-vis de aceste PUZ-uri. Şi atunci, discutând, am văzut că nu acoperă
toate situaţiile, şi din păcate, cel puţin grupul nostru, o să se abţină, întru-cât mai avem
de lucru la acest proiect. Un proiect care de altfel este binevenit întru-cât va impune
disciplina în construcţii în municipiul nostru”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 20
voturi „abţineri”.
Drept care s-a încheiat prezenta minută.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gabriel-Ionel Necula

SECRETARUL
MUNICIPIULUI FOCŞANI,
Eduard-Marian Corhană

ÎNTOCMIT,
Cecilia Trufă
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