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PROCES VERBAL 

din 15 septembrie 2015 
 
 
 

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 15.09.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului 

Primar nr. 1131/11.09.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 17 

consilieri locali din totalul de 21 de consilieri 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 
„făcând apelul am constatat că absentează d-nii consilieri locali: d-nii Marius-

Eusebiu Iorga, fiind în concediul de odihnă. Nu cunosc motivele absenţei d-nilor 

consilieri Gheorghiţă Berbece şi Cătălin Vrabie. 

De asemenea vă informez că m-a sunat d-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu, 

are un deces în familie, tatăl domniei sale s-a stins ieri şi acesta este motivul pentru 

care absentează. Din punctul meu de vedere motivat”. 

 

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 Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani; 

 d-na Cristina Pădineanu – Inspector Direcţia resurse umane; 

 d-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică; 

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef Serviciul juridic contencios; 

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

agricultură, cadastru; 

 d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 

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

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

Consiliului local;  

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

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

 d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine; 

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

Focşani; 

 d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani; 
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La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „vă 

rog să faceţi propuneri pentru a împuternici să prezideze şedinţa astăzi, ca 

preşedinte de şedinţă, un domn consilier sau o doamnă consilier din rândul dvs.”  

 

D-nul consilier Gabriel-Ionel Necula: „doresc să introduc pe ordinea de zi 

un proiect şi anume: „proiect de hotărâre privind alegerea a unui preşedinte de 

şedinţă pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Focşani din 

15 septembrie 2015”. 

  

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

„solicit propuneri”. 

 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „propun pe d-nul consilier Radu 

Niţu”. 

  

Nu sunt discuţii, şi nici propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se 

adoptă cu 17 voturi „pentru”. 

 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Radu Niţu prezintă proiectul ordinii de zi care 

cuprinde 5 puncte: 
 

 

1. proiect de hotărâre privind alegerea a unui preşedinte de şedinţă pentru şedinţa 

extraordinară a Consiliului Local al municipiului Focşani din 15 septembrie 2015. 
 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al 

Statului Român şi administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Vrancea în domeniul public al municipiului Focşani şi administrarea 

Consiliului local al municipiului Focşani a imobilului situat în Focşani, str. Cuza 

Vodă nr. 43;                                                               

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării transportului gratuit elevilor care 

frecventează cursurile Şcolii Gimnaziale nr. 3 Focşani;    

   

4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.8/2015 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru realizarea obiectivului de investiţii „Refacere infrastructură strada Unirea 

Principatelor” din municipiul Focşani, judeţul Vrancea;  

 



 3 

5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.9/2015 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru realizarea obiectivului de investiţii „Refacere infrastructură străzi: str. 

George Coşbuc, str. Ghinea Dorinel, str. Gh. Magheru, str. Dornişoarei şi 

Fundătura Dornişoarei şi str.Teiului” din municipiul Focşani, judeţul Vrancea;  

                                                       

 Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu introducerea 

proiectului nominalizat şi se aprobă cu 17 de voturi “pentru”. 
  

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

a unui preşedinte de şedinţă pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local 

al municipiului Focşani din 15 septembrie 2015. 
 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „propun pe d-nul consilier Radu 

Niţu”. 

  

Nu sunt discuţii, şi nici propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se 

adoptă cu 17 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.238. 

 

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

aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Statului Român şi 

administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Vrancea în domeniul public al municipiului Focşani şi administrarea 

Consiliului local al municipiului Focşani a imobilului situat în Focşani, str. 

Cuza Vodă nr. 43; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 239. 

 

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

aprobarea asigurării transportului gratuit elevilor care frecventează cursurile 

Şcolii Gimnaziale nr. 3 Focşani;                                                                

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 240. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 8/2015 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea 

obiectivului de investiţii „Refacere infrastructură strada Unirea 

Principatelor” din municipiul Focşani, judeţul Vrancea; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 241. 
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Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 9/2015 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea 

obiectivului de investiţii „Refacere infrastructură străzi: str. George Coşbuc, 

str.Ghinea Dorinel, str. Gh. Magheru, str. Dornişoarei şi Fundătura 

Dornişoarei şi str.Teiului” din municipiul Focşani, judeţul Vrancea; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 242. 

  
 

Preşedinte de şedinţă d-nul Radu Niţu 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 

                                                                                  MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                              Radu Niţu                                        Eduard-Marian Corhană 

  

                                                                                                               

       

  ÎNTOCMIT, 

                                                                                               Cecilia Trufă 

 
 

 

TC/1 ex.   
 


