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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 10 noiembrie 2017 

 

  Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul 

Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

municipiului Focşani. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide 

şedinţa extraordinară din 10.11.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr. 1808 / 07.11.2017, constatând că în sală sunt prezenţi 12 consilieri locali din toți cei 

21 consilieri, absentând d-nii consilieri Neculai Tănase, Alin Claudiu Dobre, Costel 

Bârsan și Ionuț Filimon, cât și d-nele consilier Laura Ciocoeaș, Alina Ramona Drumea, 

Ana-Maria Dimitriu și Mariana Miron. 

  

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.  

 

    La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Carmen Grosu – director executiv, direcția economică; 

 d-na Carmen Ghiuța – șef serviciu juridic contencios; 

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

agricultură; 

 d-na Rodica Constantinescu – inspector administraţie publică locală, 

agricultură; 

 d-nul Adrian Imireanu – inspector serviciul proiecte; 

 d-na Cristina Costin – șef serviciu investiții; 

 d-na Magdalena Dumitrescu – șef serviciu administrarea patrimoniului; 

 d-na Micșunica Baciu – șef serviciu resurse umane, managementul calității; 

 d-nul Bogdan Bratu – director executiv direcția managementul proiectelor 

și investițiilor; 

 d-na Andreea Cherciu – inspector serviciul urbanism; 

 d-nul Dan Mihai Cazaciuc – șef birou presă, relații externe; 

 d-nul Răzvan Necula – inspector, compartiment informatică; 

 d-nul Marius Manoliu – consilier, Cabinet Primar; 

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

Consiliului local; 

 d-nul Florinel Ionașcu – inspector de specialitate aparatul permanent de 

lucru al Consiliului local; 

 d-na Oana Isac – director Serviciul Public Creșe; 

 d-nul Manole Merchea- director SC ENET SA Focșani; 
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 d-nul Geani Milea – SC Parking SA 

 d-nul Mihail Ciobotaru – director Direcția de Asistență Socială și Medicină 

Școlară; 

 d-nul Dorian Alecsandrescu – director Poliția Locală; 

 d-nul Adrian Vulpoiu – director Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani. 

 

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

ai mass-media locale.  

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „având în vedere că noi suntem un partid 

civilizat, având în vedere că este doar ora 1406 minute propun să le acordăm sfertul 

academic colegilor dumneavoastră consilieri locali, pentru a nu se interpreta că am avut 

o rea voință și rea credință.” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „deci mai așteptăm până la 1415 

minute. 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „reluăm ședința 

extraordinară din punctul în care am acordat un sfert de oră, sfertul academic pentru ca 

cei absenți să poată fi  prezenți, nici după acest interval orar se pare că nu avem 

participanți rămânem la 12 consilieri prezenți. Mi-a scăpat să amintesc numele d-lui 

consilier Dan Buzoi care și dumnealui este absent, de fapt al nouălea absent din această 

partea a sălii, să spun așa. Vă rog d-le președinte de ședință intrăm în ordinea de zi.” 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:  „înainte de a supune la vot 

ordinea de zi dacă mai aveți modificări ale acesteia?” 

 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „d-le președinte de ședință mai vin cu un 

proiect în completarea ordinii de zi, este vorba de: proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 309 / 31.08.2017 privind aprobarea 

Devizului General și a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziții 

publică pentru obiectivul de investiții Refacere infrastructură str. Unirea Principatelor.” 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:  prezintă proiectul ordinii de zi 

care cuprinde 14 puncte: 

 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea de priorități pentru repartizarea locuințelor 

sociale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 277/2017 privind 

stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințe sociale, precum și actele 

necesare pentru depunerea dosarului de locuință socială; 
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune la nivelul 

municipiului Focșani pentru perioada 2017-2020, realizat în conformitate cu Strategia 

Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor 

pentru perioada 2015-2020; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea decontării, din bugetele proprii ale unităților 

de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani, 

a cheltuielilor pentru masă și cazare în cantinele și internatele școlare pentru elevii 

înscriși în învățământul profesional și tehnic cu durata de minimum 3 ani; 

 

4. proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 26,50 mii lei din bugetul local al 

Municipiului Focşani pe anul 2017 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de 

sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României; 

 

5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 287/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada Ion Basgan” din municipiul 

Focșani, județul Vrancea; 

 

6. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 157/2012 privind aprobarea  documentației tehnice, faza proiect unic de 

execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții   „Refacere 

infrastructură și sistematizare zona strada Cpt. Stoenescu  din Municipiul  Focșani”, 

județul Vrancea; 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Racord canalizare și branșament de apă imobil fond locativ str. 

Avântului nr. 17, municipiului Focșani”; 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 92/2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a 

excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului 

precedent; 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2017; 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Aplicației de Finanțare revizuite pentru 

implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de 

mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a II-a” și a documentelor suport după 

cum urmează: Studiu de fezabilitate, Analiza cost-beneficiu, Analiza instituțională, 

Strategia de achiziții; 
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11. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Reabilitarea 

sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-

2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – 

Etapa a II-a”; 

 

12. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local 

nr. 341/2010 privind realizarea pe termen mediu a unei politici tarifare referitoare la 

prețul de referință al energiei termice pentru populație necesară implementării 

proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului 

Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și 

creșterea eficienței energetice” finanțat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului 

Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 3, cu modificările ulterioare; 

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului 

„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru 

perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței 

energetice – Etapa a II-a” a terenului pentru efectuarea noilor investiții aferente 

acestuia; 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situată în bdul. 

Unirii nr. 24, bl. B1, ap. 41 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani în 

locuință de serviciu; 

 

Se supune la vot introducerea proiectului de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi 

„pentru". 

 

Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei şi se aprobă cu 12 voturi 

„pentru”. 

 

 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Consiliului local nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora 

se repartizează locuințe sociale, precum și actele necesare pentru depunerea 

dosarului de locuință socială.   
 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

  

Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 12 

voturi  „pentru”. 

 

 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului local de acțiune la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2017-

2020, realizat în conformitate cu Strategia Guvernului României de incluziune a 

cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2015-2020. 
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Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 470 

 

 

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

decontării, din bugetele proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat 

finanțate din bugetul local al municipiului Focșani, a cheltuielilor pentru masă și 

cazare în cantinele și internatele școlare pentru elevii înscriși în învățământul 

profesional și tehnic cu durata de minimum 3 ani. 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 471 

 

 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind alocarea 

sumei de 26,50 mii lei din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2017 

pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, 

Ziua Națională a României. 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 472 

 

 

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 287/2015 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere 

infrastructură strada Ion Basgan” din municipiul Focșani, județul Vrancea. 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 473 
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Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 157/2012 privind aprobarea  

documentației tehnice, faza proiect unic de execuție și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții   „Refacere infrastructură și sistematizare 

zona strada Cpt. Stoenescu  din Municipiul  Focșani”, județul Vrancea. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 474 

 

 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racord canalizare 

și branșament de apă imobil fond locativ str. Avântului nr. 17, municipiului 

Focșani”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 475 

 

 

Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 

92/2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 476 

 

 

Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2017. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 477 
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Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Aplicației de Finanțare revizuite pentru implementarea proiectului „Reabilitarea 

sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 

2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței 

energetice – Etapa a II-a” și a documentelor suport după cum urmează: Studiu de 

fezabilitate, Analiza cost-beneficiu, Analiza instituțională, Strategia de achiziții. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 478 

 

 

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

cofinanțării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația 

de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a II-a”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 479 

 

 

Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 341/2010 privind realizarea pe 

termen mediu a unei politici tarifare referitoare la prețul de referință al energiei 

termice pentru populație necesară implementării proiectului „Reabilitarea 

sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 

2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței 

energetice” finanțat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional 

Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 3, cu modificările ulterioare. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 480 

 

 

Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

punerii la dispoziția proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la 

nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la 

legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a II-a” a terenului 

pentru efectuarea noilor investiții aferente acestuia. 
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Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 12 

voturi  „pentru”. 

 

 

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

clasificării unității locative situată în bdul. Unirii nr. 24, bl. B1, ap. 41 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani în locuință de serviciu. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 12 

voturi  „pentru”. 

 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de 

hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 309 / 31.08.2017 

privind aprobarea Devizului General și a categoriilor de cheltuieli după încheierea 

contractelor de achiziții publică pentru obiectivul de investiții: Refacere 

infrastructură str. Unirea Principatelor. 

 

Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 481 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:  constată că au fost epuizate 

punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru 

participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

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

                       Mihai Nedelcu                      MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                Eduard-Marian Corhană 

 

 

                                                                                            

     ÎNTOCMIT, 

  Daniela Bobeică 

 

 

 

 
BD/1 ex.   


