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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 12 mai 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 12.05.2011, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar nr. 1379 / 
10.05.2011, 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 precizarea ca absenteaza 
motivat d-nii consilieri Gicu Vrancianu, George Mardare si Doina Fodoreanu, fiind in 
delegatie. 
 Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana anunta prezenta in sala a d-lui 
Alexe Felix, consilier al 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 Marta Carmen Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 

             
   La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai 
mass-mediei locale. 
 
In continuare dl. Presedinte de sedinta Radu Nitu prezinta proiectele ordinii de zi: 
 
1. proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a  indicatorilor tehnico-
economici, pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare si reabilitare drumuri locale in 
intravilanul municipiului Focsani, judetul Vrancea”. 
 
2. proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in administrare de catre Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si  Turismului a obiectivului de investitii ,, Modernizare si reabilitare 
drumuri locale in intravilanul municipiului Focsani, judetul Vrancea”, cu lungime de 8,7 km 
si a terenurilor aferente acestuia, situate in municipiul Focsani, judetul Vrancea, din 
domeniul public al municipiului Focsani, pe perioada realizarii proiectului prin Programul 
national de dezvoltare a infrastructurii. 
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3. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 116/15.04.2008 pentru aprobarea incredintarii in folosinta gratuita 
a terenului apartinand domeniului public al municipiului Focsani in suprafata de 1000,00 
m.p., situat in str. Fraternitatii nr. 11, catre Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea, pe 
durata lucrarilor de executie a unei unitati de invatamant prescolar. 
 
4. informare privind extinderea duratei de executie a contractului RO 2006/018-
147.04.01.01.01.03..07 - Recalificare Urbana Perimetru Istoric Piata Unirii si Gradina 
Publica Focsani, judetul Vrancea. 
 

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 aprobarea 

studiului de fezabilitate si a  indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de 
investitii ,, Modernizare si reabilitare drumuri locale in intravilanul municipiului 
Focsani, judetul Vrancea”. 

Dl. presedinte de sedinta Radu Nitu “da citire amendamentelor formulate in comisia 
de buget si urbanism anume: creste valoarea cu 6,1 mii lei la Capitolul avize si scade 
lungimea totala cu 18 ml.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele 
facute si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 147 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
preluarii in administrare de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si  Turismului a 
obiectivului de investitii ,, Modernizare si reabilitare drumuri locale in intravilanul 
municipiului Focsani, judetul Vrancea”, cu lungime de 8,7 km si a terenurilor 
aferente acestuia, situate in municipiul Focsani, judetul Vrancea, din domeniul public 
al municipiului Focsani, pe perioada realizarii proiectului prin Programul national de 
dezvoltare a infrastructurii.  

Dl. consilier Bogdan Matisan „se va supune la vot cu al doilea amendament facut la 
proiectul de hotarare anterior.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul 
formulat care se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 148 

Dl. consilier Neculai Tanase „as vrea sa multumesc tuturor colegilor din Consiliul 
local ca au fost de acord  ca sa putem transfera aceste strazi din municipiul Focsani catre 
Ministerul Dezvoltarii pentru a se implementa cei 8,7 km de drumuri asfaltate. Mai cu 
seama ca acest program cu 10.000 de km era cu precadere pentru localitatile din mediul 
rural. Si vreau sa va spun ca a fost un efort pentru noi si pentru dl. deputat Alin Trasculescu 
care stiu ca s-a zbatut acolo sa introduca si Focsaniul in consiliul tehnic pentru a putea veni 
cu acesti 8,7 de km. Stim ca sunt unele strazi care nu au fost niciodata asfaltate si cu 
aceasta ocazie putem sa implementam si sa asfaltam aceste strazi si este o chestiune 
foarte buna pentru locuitorii municipiului Focsani.” 

Dl. presedinte de sedinta Radu Nitu „salut prezenta in sala a d-lui deputat Alin 
Trasculescu.” 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 116/15.04.2008 pentru 
aprobarea incredintarii in folosinta gratuita a terenului apartinand domeniului public 
al municipiului Focsani in suprafata de 1000,00 m.p., situat in str. Fraternitatii nr. 11, 
catre Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea, pe durata lucrarilor de executie a unei 
unitati de invatamant prescolar.  
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Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi 

„pentru”, devenind hotararea nr. 149 
Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: informare privind extinderea duratei de 

executie a contractului RO 2006/018-147.04.01.01.01.03..07 - Recalificare Urbana 
Perimetru Istoric Piata Unirii si Gradina Publica Focsani, judetul Vrancea. 

 
Dl. presedinte de sedinta Radu Nitu 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, 
                    Radu Nitu                                                   Eduard-Marian Corhana 
                                                                                                               
 
 

      INTOCMIT, 
                                                                                                   Daniela Bobeica  
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