ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL

MINUTĂ
din 26 februarie 2015

Astăzi, data de mai sus, 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 26.02.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar
nr.272/20.02.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 consilieri.
Absentează d-nul consilier: Lilian Ilie, care este în delegaţie, în interes de
serviciu, în afara localităţii.
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 18.02.2015.
Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”.
La şedinţă participă:














d-nul Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani;
d-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane;
d-na Simona Poieană – Inspector Compartimentul buget, contabilitate;
d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,
agricultură, cadastru;
d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios;
d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ;
d-na Diana Decuseară – Arhitect şef;
d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism;
d-na Andreea Dulhan – Inspector Serviciul Urbanism;
d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al
Consiliului local;
d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef serviciu comunicare;
d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine;
d-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală;
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d-nul Adrian Imireanu – Inspector Compartiment Proiecte;
d-nul Meluş Nazâru – Şef serviciu impozite şi taxe locale;
d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani;
d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;
d-nul Sorin Francu – Director Teatrul Municipal Mr.Gh.Pastia Focşani;
d-nul Săndel Ghiuţă – Director Serviciul public comunitar de evidenţa
persoanelor Focşani;
d-nul Ion Gheorghe - Director Poliţia Locală Focşani;
d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;
d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă Socială
Focşani;
d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;
d-nul Ion Gheorghe - Director Poliţia Locală Focşani;
d-nul Marian Rădulescu – Director Clubul Sportiv Municipal Focşani;
d-nul Gheorghe Vasilescu – Director SC CUP SA Focşani;
d-nul Fane Popa – Director Administraţia Pieţelor Focşani;
d-nul Săndulachi Dumitru – Director Corul Pastorala Focşani.

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi
ai mass-mediei locale.
Preşedinte de şedinţă dl. Ionuţ Mersoiu prezintă proiectul ordinii de zi care
cuprinde 20 puncte:
Nu sunt discuţii şi se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 20 de
voturi “pentru”.
Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului privind concesionarea terenurilor ce aparţin domeniului privat al
municipiului Focşani, transmise în folosinţă pe durată nedeterminată şi fără plată,
organizaţiilor cooperaţiei de consum şi meşteşugăreşti şi asociaţiilor
meşteşugăreşti;
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „ştiu că s-a menţionat aseară la comisii, dar
vreau să mai întreb odată şi pentru procesul-verbal, să se menţioneze, dacă au fost
consultaţi încă odată… cooperaţiile. Au fost consultate aşa cum am solicitat”.
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „da. Aşa
cum v-am informat şi aseară, la comisii, proiectul a fost postat pe site, 30 de zile. Prima
minută a fost încheiată în 18.11.2014, când a fost proiectul, anul trecut discutat şi acum
3 săptămâni s-a discutat proiectul de hotărâre care face obiectul proiectului de astăzi”.
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D-nul consilier Cătălin Vrabie: „aveau termen să vină cu amendamente, aţi
discutat …”
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „au
apreciat proiectul ca fiind întocmit întocmai aşa cum este şi Legea nr.1/2005. Nu au avut
obiecţii, aşteaptă să se adopte, după care să facă menţiuni cu privire la … dacă optează
sau nu la … să concesioneze întreaga suprafaţă pe care o deţin”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 50.
Drept care s-a încheiat prezenta minută.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuţ Mersoiu

SECRETARUL
MUNICIPIULUI FOCŞANI,
Eduard-Marian Corhană

ÎNTOCMIT,
Cecilia Trufă

TC/1 ex.
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