ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL

MINUTĂ

Astăzi, 27 august 2015, 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 Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală, deschide
şedinţa ordinară din 28.07.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar
nr.1073/21.08.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 19 consilieri.
Absentează d-nii consilieri locali, Gheorghiţă Berbece şi Dragoş-Puiu
Horhocea.
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 Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală, supune
votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 30.07.2015.
Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 19 voturi „pentru”.
La şedinţă participă:
 d-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane;
 d-na Carmen Grosu – Director executiv - Direcţia Economică;
 d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,
agricultură, cadastru;
 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ;
 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef;
 d-na Andreea Dulhan – Inspector Serviciul Urbanism;
 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 Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine;
 d-nul Adrian Imireanu – Inspector Compartiment Proiecte;
 d-na Eugenia Drăguşanu - Inspector Compartiment Proiecte;
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d-nul Meluş Nazâru – Şef serviciu impozite şi taxe locale;
d-nul Ion Soare – Inspector Compartiment Transport Public Local;
d-na Diana Buică - Inspector Compartiment Transport Public Local;
d-na Magda Dumitrescu – Inspector Serviciul juridic contencios;
d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe 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-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane
Vârstnice Focsani;
d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani;
d-nul Gheorghe Vasilescu – Director SC CUP SA Focşani;
d-nul Laurenţiu Mocanu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice
Focşani;
d-nul Stoian Voicu - Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice
Focşani;
d-nul Liviu Topală – Inspector Ateneul Popular Mr.Gh. Pastia Focşani;

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi
reprezentanţi ai mass-mediei locale.
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie prezintă proiectul ordinii de zi
care cuprinde 22 puncte.
Sunt discuţii referitoare la ordinea de zi şi anume :
D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „aş dori să retrag după ordinea de zi 2
proiecte şi anume:
- proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a
unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacent
construcţiei existente, pentru extinderea acesteia;
- proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a sistemului de parcare din municipiul Focşani.
Şi tot odată aş dori să introduc pe ordinea de zi 3 proiecte şi anume:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziţie a proiectului
Reabilitarea sistemului de termoficare urbană, la nivelul municipiului Focşani,
pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea
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eficienţei energetice, etapa a II-a, a terenului pentru efectuarea noilor investiţii
aferente acesteia;
2. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C.
CUP
Salubritate S.R.L. Focşani;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S:C.
ENET
S.A. Focşani”.
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „la iniţiativa consilierilor locali
Lionida Milea, Dan Buzoi, Lucian Moraru, Vasile Vasiloiu şi subsemnatul TudorelDaniel Trofin, vreau să introducem suplimentar pe ordinea de zi un proiect de
hotărâre privind aprobarea deplasării în perioada 11-13 septembrie 2015 a unei
delegaţii a municipiului Focşani în municipiul Madjanpek, Republica Serbia pentru a
participa la Zilele municipiului Madjanpek”.
Nu mai sunt discuţii şi nici completări la ordinea de zi şi se supune la vot
proiectul ordinii de zi, cu introducerea celor 4 proiecte de hotărîre nominalizate şi
retragerea proiectelor nominalizate şi se aprobă cu 19 de voturi “pentru”.
Secţiunea a III a – discuţii, declaraţii politice

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „solicit înscrieri la cuvânt
pentru punctul discuţii şi declaraţii politice.
Se înscriu la cuvânt: d-nii consilieri: Radu Niţu, Lionida Milea, TudorelDaniel Trofin, Lilian Ilie, Ioan-Liviu Oloeriu.
...
D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „dacă a venit vorba de d-nul director
Mocanu, aş vrea să mulţumesc în numele cetăţenilor dintre str.Eroilor şi Avram
Iancu.
Dumnealor au făcut nişte tăieri de plante agăţătoare care se aflau pe un bloc. O
cantitate de aproape 2 remorci. S-au blocat nişte garaje. Am vorbit cu d-nul Director,
s-a rezolvat într-un mod corect şi expeditiv.
Dar nu de asta am luat cuvântul.
Profit că este d-nul Director Executiv de la Poliţia Locală şi cred că la
următoarea întâlnire, a comisiei de ordine şi linişte publică, să gândim o programă
împreună cu poliţia statală, pentru luna august.
Luna august a fost anul acesta diferită, prin faptul că nu s-au mai putut face
ridicări şi oraşul a fost, nici nu vreau să-l definesc.
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A fost foarte încărcat, au fost multe probleme, incidente, cât şi coliziuni şi
accidente minore. În mod deosebit datorită indisciplinei. Nu neapărat a cetăţenilor
care s-au întors acasă, dar a fost cumplit.
Şi cred că august, dacă nu se va modifica legea şi ridicările nu se vor mai
putea produce, pentru că ele disciplinau pe unii.
Înseamnă organizare, mai puţine concedii la poliţişti în august, de asta suntem
poliţişti şi intervenţii.
Şi rugămintea mea este, dacă cetăţenii sună, mai ales cei care au locuri
închiriate să le dăm toată atenţia, tot ce înseamnă disponibilitate, din partea noastră
pentru a rezolva problemele. Pentru că se întâmplă aşa ceva.
Se parchează pe locurile închiriate, apar certuri, ş.a.m.d.
Şi dacă vor vedea că au amenzi pentru oprire nelegală, eu zic că tot mai
rezolvăm câte ceva ”
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „mi-a adus aminte d-nul
consilier de Regulamentul de parcări.
El a fost în dezbatere, luna trecută, sau luna … cele 30 de zile pe care tocmai
le-am încheiat.
Nu a intrat pe ordinea de zi a şedinţei, pentru că la şedinţa de comisie au fost
colegi de-ai noştri care au mai avut modificări de făcut, a venit şi Poliţia Locală cu o
serie de amendamente, motiv pentru care am decis toţi să amânăm discuţia pe acest
regulament de parcări.
Şi vreau să profit de prezenţa dvs., să transmiteţi rugămintea noastră de a
studia acest regulament, pentru că vrem ca în final acest regulanment să vină în
folosul cetăţeanului corect. Acela care vrea să-şi închirieze locul de parcare şi mai
mult, vrea să aibă locul de parcare liber, sau uşor eliberabil în momentul când se
întoarce de la locul de muncă.
Acesta este unul dintre dezideratele promovării acestui proiect de hotărâre, iar
al doilea, este fluidizarea zonei Piaţa Moldovei, pentru că acolo avem foarte multe
parcări care sunt ineficiente din punct de vedere economic şi sunt ocupate de dube
sau de alte maşini care s-au transformat în depozite.
De asta, vă rog încă odată, studiaţi Regulamentul de parcare.
Aveţi încă timp. El se află la dispoziţia dvs. oricând la Primăria municipiului
Focşani.
Aveţi timp să veniţi cu modificări, fie pe adresa noastră, a oricăruia dintre
consilieri, fie la Municipiu, fie pe site-ul Primăriei, cum doriţi dvs., în aşa fel încât în
şedinţa următoare să putem să dăm o formă finală şi să aprobăm acest regulament”.
D-nul consilier Lucian Moraru: „tot referitor la Regulament.
Am primit o rugăminte din partea unui agent de poliţie ca acele semne şi
locuri de parcare de handicap din Piaţa Moldovei, să fie repoziţionate. Pentru că
dacă intră maşina, nu le pot ridica.
Deci, să fie la intrările de străzi sau la ieşirile din străzi. Nu în mijlocul
parcărilor pentru că nu pot fi ridicate. Însemnând ridicarea lor, blocarea pieţii”.
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Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „am înţeles.
Poliţia Locală, bănuiesc că aţi recepţionat rugămintea … ”
D-nul consilier Lucian Moraru: „nu. Poliţia Locală face sesizarea către
Direcţia de Dezvoltare, care amplasează semnele”
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „Direcţia de Dezvoltare
împreună cu Poliţia Rutieră sau Poliţia Locală să studieze problema şi să ne dea o
soluţie în conformitate cu solicitarea dvs.”.
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie, constată că au fost epuizate
punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor
pentru participare.

Drept care s-a încheiat prezenta minută.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cătălin Vrabie

SECRETARUL
MUNICIPIULUI FOCŞANI,
Eduard-Marian Corhană

ÎNTOCMIT,
Cecilia Trufă

TC/1 ex.
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