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    R O M A N I A 

        JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCŞANI 

         CONSILIUL LOCAL 

 

        

M I N U T Ă  

 

 
 

Astăzi, 30.04.2015, 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 Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide şedinţa 

ordinară din 30.04.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr.769/24.04.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 19 consilieri.  

 Absentează motivat d-nul consilier: Ionel-Gabriel Necula, aflat în concediu de 

odihnă şi d-nul consilier Aurel Bâcu, din motive necunoscute. 

 D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană salută prezenţa 

în sală a d-nului Deputat Ciprian-Neculai Nica. 

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 26.03.2015. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

  

    La şedinţă participă: 

 

 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani; 

 d-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane; 

 d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură, cadastru; 

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

 d-nul  Dănuţ Grosu – Serviciu investiţii, fond locativ; 

 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 

 d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 

 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local; 

 d-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală; 

 d-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale; 

 d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine; 

 d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani; 
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 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;  

 d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă Socială 

Focşani; 

 d-nul Marian Rădulescu – Director Clubul Sportiv Municipal Focşani; 

 d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani; 

 d-nul Valentin Gheorghiţă – Director Ateneul Popular Mr.Gh. Pastia Focşani; 

 d-nul Sile Velniţă – Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

 d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani; 

 d-nul Cornel Noană – Director Colegiul „Unirea” Focşani. 

    

   

        La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi 

ai mass-mediei locale. 

 

 

 Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „salut prezenţa în sală a 

d-nului Deputat Ciprian-Neculai Nica, constat că a ajuns şi d-nul consilier Aurel Bâcu. 

    

Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban prezintă proiectul ordinii  

de zi care cuprinde 36 puncte. 

 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „stimaţi colegi, avem pe ordinea de zi la, 

desemnarea mandatarilor, cele 5 proiecte. V-aş ruga, o să vin cu amendament, să le 

amânăm ca şi discuţie, întru-cât încă mai sunt elemente care mai trebuie clarificate. 

Deci, este vorba de punctele 23 până la 27 inclusiv”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „aş dori să retrag, împreună cu ceilalţi 

consilieri iniţiatori proiectul nr.6, cel referitor la acordarea unui sprijin financiar Parohiei 

din Mândreşti. Dacă sunteţi de acord ? 

 

Se supune la vot modificarea ordinii de zi, respectiv retragerea proiectului nr.6 şi 

proiectele de la nr.23, 24, 25, 26, 27 şi se aproba cu 20 voturi „pentru" .  

  

 

  Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

acordării ajutoarelor de urgenţă şi a prestaţiilor financiare excepţionale familiilor 

şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate deosebite şi a metodologiei de 

acordare a acestora; 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 95. 

 

 

           Drept care s-a încheiat prezenta minută.  

    

 

 

 

 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   S E C R E T A R U L 

                                                                                  MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                           Elena-Luminiţa Balaban                     Eduard-Marian Corhană 

  

                                                                                                                     

  ÎNTOCMIT, 

                                                                                               Cecilia Trufă 

 

 

 

 
TC/1 ex.   


