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

P R O C E S    V E R B A L 
din 11 ianuarie 2011 

 
 
 

 Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie 
Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani. 

D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta 
extraordinara din 11.01.2011, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar nr. 5 / 
06.01.2011, constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 18 consilieri locali din totalul 
de 21 de consilieri locali atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal, este astfel indeplinita 
conditia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana face prezicarea ca absenteaza 
motivat, fiind in delegatie in interes de serviciu d-na consilier Doina Fodoreanu, precum si 
dl. consilier Neculai Tanase. Deasemenea la data de 27.12.2010 dl. consilier Mugurel 
Cosmin Malureanu si-a prezentat demisia din functia de consilier local si la prima sedinta 
ordinara vom avea un proiect de hotarare prin care se va lua act de incetarea mandatului. 
 Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana anunta prezenta in sala a d-lui 
Alexe Felix, consilier al Cancelariei Institutiei Prefectului Vrancea. 
 
La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – primar al municipiului Focsani; 
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-nul Liviu-Dan Pogorevici – director executiv, Directia  administratie publica locala; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 d-na Micsunica Baciu – director executiv, Directia resurse umane;  
 d-na Cristina Costin – sef serviciu investitii, fond locativ; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 
 d-na  Mariana Gheorghe  – sef serviciu autorizare agenti economici; 
 d-na Vasilica Petronie – consilier compartiment energetic, contracte, achizitii; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani; 
 d-na Maria Murgoci – director Ansamblul folcloric „Tara Vrancei”; 
 d-nul Sorin Francu – director Teatrul municipal Focsani; 

 
 
             La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti 
ai mass-mediei locale. 
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In continuare dl. Presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu prezinta proiectele ordinii de zi: 
 
1. proiect de hotarare privind validarea dispozitiei Primarului Municipiului Focsani 
nr.7255/29.12.2010 pentru majorarea bugetului local al Municipiului Focsani pe anul 2010. 
 
2. proiect de hotarare privind aprobarea organizarii manifestarilor prilejuite de sarbatorirea 
zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane. 
 
3. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului 
Local al Municipiului Focsani nr. 212/2010 pentru stabilirea nivelurilor pentru valorile 
impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzilor 
aplicabile in anul fiscal 2011, la nivelul Municipiului Focsani. 
 
4. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art.1 la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.338/2010 pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului „Reabilitarea 
sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 
in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterea eficientei energetice” finantat din 
Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu 2007 – 2013, 
Axa Prioritara 3, modificata prin Hotararea nr. 359/2010. 
 
5. . proiect de hotarare privind aprobarea completarii anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului 
Local al Municipiului Focsani nr.304/2005 privind metodologia de autorizare a 
comercializarii produselor si serviciilor de piata in unitatile comerciale si in sistem ambulant 
pe raza municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

Nu sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 18 de voturi 
“pentru”. 

 
Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind validarea 

dispozitiei Primarului Municipiului Focsani nr.7255/29.12.2010 pentru majorarea 
bugetului local al Municipiului Focsani pe anul 2010. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 1 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
organizarii manifestarilor prilejuite de sarbatorirea zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii 
Principatelor Romane.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 2  

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
modificarii anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 
212/2010 pentru stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si 
taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile in anul 
fiscal 2011, la nivelul Municipiului Focsani 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 3 

Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
modificarii art.1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.338/2010 
pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare 
urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul 
conformarii la legislatia de mediu si cresterea eficientei energetice” finantat din 
Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu 2007 – 
2013, Axa Prioritara 3, modificata prin Hotararea nr. 359/2010. 
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Dl. consilier Vasile Dobre „avand in vedere oarecum confuzia creata vreau sa 
precizez ca la sedinta de comisie acest proiect a fost dezbatut cu titulatura de proiect de 
hotarare privind asigurarea sustenabilitatii proiectului „Reabilitarea sistemului de 
termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in 
scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterea eficientei energetice” finantat 
din Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu 2007 – 
2013, Axa Prioritara 3. 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 4 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
completarii anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr.304/2005 privind metodologia de autorizare a comercializarii produselor si 
serviciilor de piata in unitatile comerciale si in sistem ambulant pe raza municipiului 
Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „pentru ca acest proiect a generat si dupa supunerii 
lui dezbaterii publice, discutii intr-un cadrul formal la nivelul Primariei a fost o intalnire la 
care au participat cei de la Politie, OPC si mai multe organisme care ar putea sa stopeze 
acest flagel care din pacate capata valente negative in toata tara. Dar revenind la noi, 
inclusiv cei de la „crima organizata” au transmis ideea ca distanta de 1.000 m este prea 
putina, ma refer la distanta limita de amplasarea acestor magazine fata de unitatile de cult, 
scoli si atunci amendamentul facut in comisie este de 2.000 m. Deci speram ca astfel sa 
ducem la periferie acolo unde este locul acestui comert diabolesc.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
aproba cu 18 voturi „abtinere”. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se adopta cu 18 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 5 

 
Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu constata ca au fost epuizate punctele de 

pe ordinea de zi, considera lucrarile sedintei incheiate si multumeste tuturor pentru 
participare. 
             Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
            

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                      S E C R E T A R U L 
                                                                                           MUNICIPIULUI FOCSANI, 
                    Gicu Vrâncianu                                                 Eduard-Marian Corhana 
                                                                                                               
 
 
 

      INTOCMIT, 
                                                                                                   Daniela Bobeica  
 
 
 
 
 
 
BD/1 ex. 


