ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL
Minută încheiată în cadrul ședinței extraordinare de Consiliu Local
din data de 11 decembrie 2019
Astăzi, data de mai sus, la sediul Consiliului Județean Vrancea din Bulevardul
Dimitrie Cantemir nr. 1, are loc ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului
Focșani.
La şedinţă participă:
 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;
 d- nul Dan Grigoraş – Director Direcția Relații interne și internaționale;
 d-na Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii;
 d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală,
agricultură;
 d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciu administrarea domeniului public și privat,
publicitate ;
 d-na Matei Nicoleta –Serviciul Creşe Focşani;
 d-nul Ciubotaru Viorel – director CSM Focșani 2007
 d-nul Adrian Vulpoiu – director CUP Salubritate SA Focșani
 d-nul Roșca Cristi – inspector Serviciul de taxe și impozite locale
 d-na Carmen Grosu – Director Direcția Economică – Primăria Focșani
 d-na Poieană Simona – Șef serviciu buget-contabilitate
 Diana Cotea – inspector Birou agricultură
 D-nul Statatche Nicușor – director Parking Focșani SA
 d-nul Bratu Bogdan – director executiv Direcția managementul proiectelor și
investițiilor
 d-nul Măgdălin Adrian – Serviciul investiții
 d-na Ghiuță Carmen – șef serviciu Juridic Contencios
 d-nul Diaconu Ion – SC Transport Public SA Focșani
 d-na Mandea Ionica – inspector Corpul de Control
 d-na Cristina Costin – administrator special ENET SA Focșani
La ședință mai participă cetățeni ai municipiului Focșani, precum și reprezentanți ai
mass media locale.
Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului
Focșani:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Document strategic
integrat privind măsurile de creștere a eficienței energetice pentru sistemul de
iluminat public din municipiul Focșani", având ca obiect modernizarea,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

extinderea și eficiența energetică a sistemului de iluminat public în municipiul
Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 212/2019 privind aprobarea numărului de burse și a
cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile
de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului
Focșani pe anul 2019; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local
prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans" să exercite și să realizeze
competențele Consiliului local al municipiului Focșani referitoare la punerea
la dispoziție a bunurilor aferente serviciului de transport public local în
municipiul Focșani; Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă
proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării
publicului nr. 85534 din 09.09.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea
Planului Urbanistic Zonal „PUZ construire ansamblu de clădiri cu funcțiuni
comerciale" - Focșani, intravilan, str. Bârsei nr. 15, nr. cad. 52234, pe
terenurile în suprafață de 19382,0 mp;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării
publicului nr. 85432 din 09.09.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea
Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P+6E și împrejmuire
- elaborare PUZ" - Focșani, intravilan, str. Odobești nr. 55, nr. cad. 52790, pe
terenurile în suprafață de 6850,0 mp;Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Cărților funciare nr. 54673C1-U19, nr. 54673-C1-U2 și nr. 546-C1-U9 ale imobilelor cu destinația de
locuințe individuale, situate în Focșani, str. Aleea Parc nr. 13, bloc nr. 13 (fostă
str. Aleea Parc nr. 9, bl. 67, tronson 13); Inițiator, Primar Cristi Valentin
Misăilă
proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea
Consiliului local al municipiului Focșani nr. 36/215 din 31.07.2012 privind
aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul,
distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu
modificările și completările ulterioare; Inițiator, Primar Cristi Valentin Misăilă
proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al
municipiului Focșani pe anul 2019; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani; Inițiator, Primar, Cristi
Valentin Misăilă

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul general al municipiului
Focșani, deschide ședința extraordinară din data de 11.12.2019, ședință ce a fost
convocată prin dispoziția nr. 2194/06.12.2019, emisă de către primarul Municipiului
Focșani, domnul Cristi Valentin Misăilă. Vă informez că absentează domnul consilier
Bîrsan Costel, care a făcut o cerere despre care vă vorbeam și la ședința precedentă și
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anume precizează faptul că este plecat în concediu până pe data de 16 decembrie. Am
aflat că astăzi absentează domnul consilier Dobre Alin deoarece este în delegație de
serviciu precum și doamna consilier Drumea Alina. In sală sunt prezenți 18 consilieri
locali ai Municipiului Focșani și asigură majoritatea pentru ca această ședință să se
desfășoare. Este îndeplinită condiția art.137 alin. 1 din Legea Administratiei Publice
Locale sau OUG 57/2019.
Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc, domnule
Primar! Dacă mai sunt și alte proiecte? Înțeleg că nu. Vom intra în ordinea de zi.”
Se supune la vot introducerea proiectului de hotărâre prezentat de către domnul
Primar pe ordinea de zi și se aprobă cu 6 abțineri din partea domnilor consilieri: Ciocoeaș
Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Gheoca CorneliuDumitru și Buzoi Dan și 12 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri: Ailincuței
Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu Nițu,
Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga
Marius-Eusebiu și Nistoroiu Alexandru.
Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei și se aprobă cu 12 voturi
„pentru” din partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița,
Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu
Mihai, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius-Eusebiu și Nistoroiu
Alexandru și 6 voturi „abținere” din partea domnilor consilieri: Ciocoeaș LauraMihaela, Tănase Neculai, Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Gheoca CorneliuDumitru și Buzoi Dan.
Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
documentației „Document strategic integrat privind măsurile de creștere a
eficienței energetice pentru sistemul de iluminat public din municipiul Focșani”,
având ca obiect modernizarea, extinderea și eficiența energetică a sistemului de
iluminat public în municipiul Focșani - Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții?
Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 1 și se aprobă în unanimitate de
voturi, devenind hotărârea nr. 565
Se prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea
Raportului informării și consultării publicului nr. 85534 din 09.09.2019 privind
documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „PUZ construire
ansamblu de clădiri cu funcțiuni comerciale” - Focșani, intravilan, str. Bârsei nr.
15, nr. cad. 52234, pe terenurile în suprafață de 19382,0 mp. Inițiator, Primar,
Cristi Valentin Misăilă.
Nu sunt discuții.
Se supune la vot și cu 18 voturi pentru din partea domnilor consilieri: Ailincuței
Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu Nițu,
Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel,
Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai,
Dimitriu Ana-Maria, Filimon Ionuț, Dan Buzoi și Gheoca Corneliu-Dumitru proiectul
a fost aprobat devenind hotărârea nr. 568
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Se prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
Raportului informării și consultării publicului nr. 85432 din 09.09.2019 privind
documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe
colective P+6E și împrejmuire – elaborare PUZ” - Focșani, intravilan, str. Odobești
nr. 55, nr. cad. 52790, pe terenurile în suprafață de 6850,0 mp. Inițiator, Primar,
Cristi Valentin Misăilă.
Nu sunt discuții.
Se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru din partea domnilor consilieri:
Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Radu
Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu
Daniel, Iorga Marius Eusebiu, Gongu Emanuel și 6 abțineri din partea domnilor
consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dimitriu Ana-Maria, Filimon
Ionuț, Dan Buzoi, Gheoca Corneliu-Dumitru proiectul a fost aprobat devenind
hotărârea nr. 569
Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului
Focșani; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Dacă aveţi discuţii? Vă rog, domnule consilier Gheoca.”
Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Mulţumesc, domnule
preşedinte . Referitor la acest proiect, am şi eu de formulat 2 amendamente, dar o să
formulez pe rând şi mai calm aşa. Domnule secretar o să vreau să ma ajutaţi şi
dumneavoastră, că ştiu că aveţi Codul. Am observat acest regulament de organizare şi
funcţionare este întocmit în baza Codului Administrativ şi v-aş ruga, domnule secretar,
să deschideţi la art. 225, nu de alta, dar o să formulez un amendament care este menţionat
în acest Cod Administrativ şi să înţeleagă şi colegii consilieri despre ce este vorba. Şi
mergem la art. 61 din regulament, la pagina 31. Deci la alin.4 o să schimbăm “ în cazul
nerespectării prevederilor alin. 3, nu 4.„
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Corect.”
Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Aleşii locali suportă, da? Deci
acesta este un prim amendament. Şi al-2-lea, se adaugă alin. 5 cu următorul conţinut:
”Primarul prezintă anual în faţa autorităţii deliberative, un raport privind starea
economică, socială şi de mediu a UAT-ului”. “
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Este în Cod.”
Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Exact. Din art. 225, da, deci art.
225 din Codul Administrativ mai avea un alineat aici, care probabil a fost omis.”
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Fiecare primar
prezintă…”
Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Da, exact. Nu spuneţi că nu
are…Exact…”
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Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”…secţiune de aleşi
locali…”
Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Da.”
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Dacă ne întoarcem la
Primar, vedeţi că Primarul trebuie să depună un raport anual în funcţie cu atribuţiile pe
care le are, nu pe aleşii locali.”
Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Şi dacă o inserăm şi pe asta?”
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”N-am niciun fel de
problemă.”
Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Dacă scrie, tot a fost din Cod,
am cartea aici, dacă vreţi v-o arăt. “Fiecare primar prezintă anual în faţa autorităţii
deliberative, adică Consiliul Local, un raport privind starea economică” şi după aia mai
scrie “şi fiecare preşedinte de Consiliu Judeţean”, dar nu e cazul în speţă, că nu vorbim
de …”
Domnul consilier Radu Niţu: ”Suntem la Consiliul Judeţean.”
Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Da. Domnule, haideţi că nu miam pierdut busola. Primarul, exact, primarul prezintă anual în faţa, exact cum este
prevedere în Codul Administrativ. Regulamentul de organizare a fost întocmit după
acest Cod Administrativ, deci supun, formulez aceste 2 amendamente, cu alin. 3 în loc
de alin. 4, că e corect, exact, s-a dat copy-paste. Este stipulat, mai e şi la …”
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Supuneţi la vot
amendamentele.”
Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mai sunt şi alte amendamente?
Am înţeles.”
Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: ”Şi la articolul, domnule
secretar, şi la art. 62, Transparenţa activităţii scrie “Primarul este obligat prin
intermediul secretarului…”, sunt convins că aceste aspecte sunt prevăzute şi la
Obligaţiile Primarului, la Capitolul Primar din Codul Administrativ. Păi inserăm şi
articolul ăsta dacă tot supun la vot sau formulez amendamentele…”
Domnul secretar general Eduard Marian Corhană: ”Am notat.”
Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Vă mulţumesc, domnule
consilier. Mai sunt şi alte amendamente?”
Se supune la vot primul amendamentul al domnului consilier Gheoca şi se aprobă
cu 18 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru,
Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu,
Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu,
Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Corneliu
Dumitru Gheoca, Dan Buzoi.
Se supune la vot al-2-lea amendamentul al domnului consilier Gheoca şi se aprobă
cu 18 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru,
Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu,
Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu,
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Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Corneliu
Dumitru Gheoca, Dan Buzoi.
Se supune la vot proiectul numărul 9 cu amendamente și se adoptă cu 18 voturi
„pentru” din partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu
Mihai, Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai
Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu,
Laura-Mihaela Ciocoeaș, Ana-Maria Dimitriu, Ionuț Filimon, Neculai Tănase, Corneliu
Dumitru Gheoca, Dan Buzoi devenind hotărârea nr. 572.
Drept pentru care s-a încheiat prezenta minută.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai Nedelcu

SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI FOCŞANI,
Eduard Marian Corhană

ÎNTOCMIT,
Irina Necoară pag. 1 – 2
Ramona Marinică pag. 3
Daniela Grozavu pag. 4
Laura Tiron pag. 4-6
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