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R O M Â N I A 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

MINUTĂ 

încheiată în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani 

din data de 27 iunie 2019 

 

 

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.  

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană, deschide 

şedinţa ordinară din data de 27.06.2019, şedinţă convocată prin dispoziţia domnului 

Primar nr. Dispoziția nr. 467 din 21 iunie 2019, constatând că în sală sunt prezenţi un 

număr de 20 consilieri locali din cei 21 de consilieri locali fiind îndeplinită condiția art. 

40 alin. 1 din Legea administrației publice, absentând domnul consilier Gheoca 

Corneliu Dumitru. 

La şedinţă participă: 

- d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani; 

- d-na Cristina Dăscălescu – șef Serviciul administraţie publică locală, agricultură; 

- d-na Oana Amăriuței – șef Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

publicitate; 

- d-na Mândru Paula – Inspector Serviciul administrarea domeniului public și 

privat, publicitate; 

- d-nul Dan Grigoraș – director Direcția Relații interne și internaționale;   

- d-na Cristina Costin – Șef Serviciul Investiții; 

- d-nul Dan Brașov – Inspector Serviciul Proiecte; 

- d-nul Liviu Marin – Inspector Serviciul Proiecte; 

- d-nul Viorel Juglan– Inspector Serviciul Proiecte; 

- d-nul Adrian Vulpoiu – Director CUP Salubritate;  

- d-nul Viorel Ciobotaru – Director Clubul Sportiv Municipal 2007;  

- d-na Rodica Constantinescu – inspector, Serviciul Administrație Publică Locală;  

- Panțușu Andreea - inspector, Serviciul Administrație Publică Locală;  

- d-na Andreea Cherciu - șef Serviciul autorizări construcţii; 

- d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Țara Vrancei 

- d-na Ionica Mandea - inspector Serviciul Corpul de control al Primarului; 

- d-na Daniela Pamfil – Inspector Serviciul Corpul de control al Primarului; 

- d-nul George Coban Păduraru– Direcția arhitectului șef;  

- d-na Simona Poiana - inspector Direcția Economică; 

- d-na Micșunica Baciu – șef Serviciul Resurse umane, managementul calității; 

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

Consiliului Local;  

- d-na Diana Cotea - șef Biroul Agricultură 
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- d-nul Bogdan Bratu – Director Direcția managementul investițiilor și 

proiectelor;  

- d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani  

- d-nul Mihail Ciobotaru - Director Direcția de Asistență Socială 

- d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciul Proiecte; 

- d-na Carmen Ghiuță - șef Serviciul Juridic 

- d-nul Iulian Alexandru – Inspector Serviciul Impozite și taxe locale 

- d-na Marilena Șerbănuț – Director Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia 

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

ai mass-media locale.  

Secțiunea I - proiecte de hotărâri 

1. proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a unui logo reprezentativ al 

municipiului Focșani care va fi folosit în toate formele de comunicare vizuală; 

                                                               Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 244/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  

pentru proiectul „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul municipiului 

Focșani, în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul 

public, cu bicicleta și pietonale”; 

                                                                 Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 61/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse 

a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor 

de locuințe din municipiul Focșani, etapa a II-a”; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 341/26.09.2017 privind 

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza 

DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru 

obiectivul „Creșterea eficienței energetice a școlii ”Anghel Saligny” din Municipiul 

Focșani, județul Vrancea; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5.    proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 348/26.09.2017 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea 

eficienței energetice a școlii ”Anghel Saligny” din Municipiul Focșani, județul 

Vrancea; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6.  proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 325/29.08.2018 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici rezultați după finalizarea procedurilor de achiziție 

publică pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi: str. Alexandru 

Sahia, Fund. Alexandru Sahia și str. Lunei” cu modificările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7.  proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 288/29.10.2015 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură 

strada Poligonului” cu modificările și completările ulterioare; 
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Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8.     proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 287/29.10.2015 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Refacere 

infrastructură strada Ion Basgan” din Municipiul Focșani, județul Vrancea, cu 

modificările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

realizarea obiectivului de investiții: „Branșament alimentare cu apă, canalizare și 

instalație irigații de incintă, Municipiul Focșani, cartier Mândrești, str. Luceafărului, 

nr. 11”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10.     proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza 

documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), pentru realizarea 

obiectivului de investiții: „Amenajare gradene, vestiare, iluminat, irigații, 

supraveghere video, suprafață de joc, Stadion Mândrești” Municipiul Focșani, județ 

Vrancea;                                                          Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11.      proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 349/26.09.2017 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Creșterea 

eficienței energetice a imobilului – Cantină școală – în administrarea Colegiului Tehnic 

”Valeriu D. Cotea” Focșani și lucrări conexe realizării îmbunătățirii performanței 

energetice”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12.     proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului 

Focșani pe anul 2019, a sumei de 91,15 mii lei pentru premierea elevilor din unitățile 

de învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele 

și concursurile organizate în perioada iunie 2018 – iunie 2019; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

13.     proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 57,74 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2019 pentru derularea proiectului educațional 

„Grădinița de vară – ediția a II-a, 2019”; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

14.   proiect de hotărâre privind modificarea poziției 26 din Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 515/2018 privind organizarea rețelei 

școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul 

Focșani, pentru anul școlar 2019-2020; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

15.  proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului instituțiilor și 

activităților finanțate integral/parțial din venituri proprii pe anul 2019; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

16.   proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 185/2019 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

17.    proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de 
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funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, 

cu modificările și completările ulterioare; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

18.   proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență al municipiului Focșani și Regulamentului de organizare și 

funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Focșani;                                                    

      Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

19.  proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului 

de personal pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului 

Focșani;                                

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

al municipiului Focșani nr. 6/2019 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social 

la nivelul municipiului Focșani, pentru anul 2019; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

21.    proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către 

Agenția Națională pentru Locuințe a terenului în suprafață de 27844 mp. ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, situat în Focșani, Calea Munteniei nr. 57, 

în vederea construirii de locuințe pentru tineri destinate închirierii, pe durata realizării 

investiției; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

22.     proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

„Str. Gheorghe Doja” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 9534, 9533, 8909 

ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

23.    proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65503, în suprafață de 888 mp, situat în Focșani,      T 

96, Parcela 5323, 5324, 5325, 5332 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani; 

                                                             Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

24.    proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65470, în suprafață de 8036 mp, situat în Focșani,      T 

197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

25.    proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65495, în suprafață de 4320 mp, situat în Focșani,      T 

96, Parcela 5321, 5325, 5327, 5328, 5329, 5332, 5333, 5335 ce aparține domeniului 

privat al municipiului Focșani; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

26.     proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65466, în suprafață de 1195 mp, situat în Focșani,      T 

197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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27.      proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65464, în suprafață de 4650 mp, situat în Focșani,      T 

197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

28.     proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65467, în suprafață de 4719 mp, situat în Focșani,      T 

197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

29.     proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65513, în suprafață de 2564 mp, situat în Focșani,      T 

197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                               Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

30.    proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65483, în suprafață de 5040 mp, situat în Focșani,      T 

197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                                 Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

31.    proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65479, în suprafață de 16463 mp, situat în Focșani,      

T 197, Parcela 10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani;   

      Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 32.    proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65540, în suprafață de 33843 mp, situat în Focșani, T 

30, Parcela 1744, 1756, 1757, 1759, 1760, 1761, 1783, 1790, 1827, 1828, 1833, 1834, 

1835, 1836, 1838, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1854, 1855, 1856, 

1857, 1858, 1859, 1860, 1863, 1864, 1865, 1866, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1875, 

1876, 1878, 1880, 1881, 1882, 1883, 1885, 1900, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 

1916, 1919 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

 Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

33.    proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65544, în suprafață de 13541 mp, situat în Focșani,      

T 30, Parcela 1743, 1744, 1746, 1747, 1748, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

34.     proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65550, în suprafață de 131 mp, situat în Focșani,      T 

30, Parcela 1842 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                              Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

35.     proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65551, în suprafață de 2712 mp, situat în Focșani,      T 

30, Parcela 1776, 1778, 1779, 1780, 1781 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani; 

                                                                Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

36.      proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65555, în suprafață de 3650 mp, situat în Focșani,      T 

30, Parcela 1827, 1888, 1890, 1891, 1892, 1894, 1895, 1896, 1898, 1899, 1900, 1901, 

1902, 1903 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 
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                                                                 Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

37.   proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru 

dezmembrarea imobilului str. Cuza-Vodă ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani; 

                                                                Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

38.    proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru 

dezmembrarea terenului în suprafață totală de 832 mp. situat în Focșani, str. Pinului nr. 

1-3, T 86, Parcela 440 aparținând domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                               Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

39.    proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru 

dezmembrarea terenului în suprafață totală de 833 mp. situat în Focșani, str. Pinului nr. 

5-7, T 86, Parcela 440 aparținând domeniului privat al municipiului Focșani; 

                                                                Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

40.    proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru 

dezmembrarea terenului în suprafață totală de 1156 mp. situat în Focșani, str. Pinului 

nr. 2-4-6, T 86, Parcela 440 aparținând domeniului privat al municipiului Focșani;       

                          Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

41.    proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a 

terenului în suprafață totală de 12054 mp. situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 56, T 

79, Parcele 4600, 4500, 4597, 4598, 4599, 4601, 4603, aparținând domeniului privat 

al municipiului Focșani; 

                                                                Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

42.    proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCL nr. 384/2015 privind 

aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Focșani; 

                                                                 Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

43.     proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 9/2018 privind aprobarea încredințării în folosință gratuită Direcției de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani a imobilului – sediu administrativ compus din 

construcție (P+1) în suprafață construită de 362,00 mp și teren aferent în suprafață 

totală de 1629,00 mp. situat în Focșani, str. Comisia Centrală nr. 80A, T. 80, P. 4628, 

T. 81, P. 4368, pe perioada existenței serviciului public; 

                                                                Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

44.    proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al municipiului Focșani a terenului în suprafață de 422 mp. situat în Focșani, T. 

202, Parcela 11074, cu destinația de drum acces, în vederea inițierii procedurii de 

alipire cu terenul în suprafață de 2604 mp., având aceeași destinație, situat în Focșani, 

T. 202, Parcela 11075%; 

                                                                 Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

45.   proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al 

municipiului Focșani a unității locative nr. 4 situată în Focșani, str. 1 Decembrie 1918 

nr. 17, precum și a unității locative nr. 1 situată în blocul D din Mândrești, str. 

Lăcrămioarei; 

                                                                 Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

46.   proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2019, actualizată, 

pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 
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277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale, 

precum și actele necesare depunerii dosarului de locuință socială; 

     Inițiatori:consilieri locali Lupu Cătălina, Radu Nițu   

47.     proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 

114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiatori:consilieri locali Lupu Cătălina, Radu Nițu   

48.     proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 

2 (doi) titulari de contracte pentru locuințele ANL, în conformitate cu Legea locuinței 

nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea 

Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;     

     Inițiatori:consilieri locali Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan   

49.    proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului 

situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 7, înscrisă în CF 54684-

C1-U14 UAT Focșani către doamna Baciu Mariela; 

                                                            Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

50.    proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 34/203/2012 privind aprobarea constituirii 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a 

Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

51.     proiect de hotărâre privind avizarea funcționării teraselor sezoniere amplasate pe 

domeniul public al municipiului Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

52.     proiect de hotărâre privind avizarea funcționării teraselor sezoniere amplasate pe 

domeniul privat al municipiului Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

53.   proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Consultării și Informării 

Publicului nr. 45925 din 06.05.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire blocuri de locuințe D+P+6E și Grădiniță” – ce se va 

realiza în județul Vrancea, municipiul Focșani, strada Vrancei nr.12, nr. cad. 61606, 

suprafața terenului = 4.784,0 mp;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

54.     proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare 

stradală în Municipiul Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

55.    proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul 

local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2019;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

56.   proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat pentru reprezentarea Consiliului 

local Focșani și acordarea asistenței juridice în dosarul nr. 588/91/2019 aflat pe rolul 

Tribunalului Vrancea; 

                                                               Inițiator: consilier local Bîrsan Costel 
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Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Apreciez 

ședința că se poate desfășura, că a fost convocată în termen legal așa cum ne obligă 

legea administrației publice locale. 

 O să vă rog să vă pronunțați cu privire la procesul verbal al ședinței ordinare din 

30 mai. Dacă sunt observații pe marginea celor consemnate în acel material. ” 

Nu sunt discuții. Se supune la vot acest proces verbal și se aprobă în unanimitate 

de voturi. 

Secretarul Municipiului Focșani, Domnul Eduard Corhană: „Vă mulțumesc 

pentru majoritate.  

Așa cum ați aflat la ședința de comisii, doamna consilier Balaban Elena, aleasă 

președinte de ședință de către dumneavoastră, astăzi este în imposibilitatea de a-și 

îndeplini atribuțiile de președinte, motiv pentru care a renunțat la acest mandat dat de 

către dumneavoastră și vă rog să faceți propuneri la început de ședință, ca cineva să 

preia conducerea acestei ședințe, doar astăzi, motivat de faptul că expiră mandatul de 

3 luni și, așa cum ne-am obișnuit în timp, pe ordinea deși este un proiect de hotărâre 

privind alegerea unui președinte de ședință pentru următoarele 3 luni.  

Așadar pentru astăzi, vă rog propuneri”. 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Grupul consilierilor PSD îl propune pe 

domnul viceprimar Marius Iorga.” 

D-nul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani: „Am luat 

act. Alte propuneri? Vă rog domnule Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Grupul consilierilor PNL propune pe 

domnul Ionuț Filimon.” 

D-nul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani: „Am 

înțeles. Acum știți, că am mai spus-o în timp, excepția de la votul secret este votul 

deschis când este vorba de președinte, în ordinea în care s-au făcut propunerile.  

Se supune la vot propunerea domnului Mersoiu, ca domnul Iorga să fie 

președinte și se votează cu 12 voturi pentru din partea domnilor consilieri: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel și 8 abțineri din partea următorilor 

consilieri locali: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, 

Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Filimon Ionuț și Dimitriu Ana-

Maria. 

 Se supune la vot a doua propunere a domnului Tănase pentru ca domnul Filimon 

Ionuț să fie președinte și se votează cu 8 voturi pentru din partea domnilor consilieri: 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina 

Ramona, Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Filimon Ionuț și Dimitriu Ana-Maria și 12 abțineri 

din partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai 

Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel. 

D-nul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani:   

„Înseamnă că astăzi va fi președinte de ședință, prin voia dumneavoastră, domnul 

consilier Iorga Marius Eusebiu, pe care îl invit la prezidiu. Vă mulțumesc! Astfel fiind 

adoptată hotărârea nr. 275.” 
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Președinte de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „În primul rând 

mulțumesc colegilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o de a conduce lucrările 

ședinței de astăzi.  

Doamnelor și domnilor bună ziua. Bine ați venit la ședința ordinară. Stimați 

colegi, aș vrea, înainte să aprobăm ordinea de zi, aș vrea să mă adresez dumneavoastră, 

tuturor colegilor din Consiliul local, și să vă rog ca astăzi să încercăm să avem o ședință 

fără discuții inutile cum s-a întâmplat deseori.  

V-aș ruga foarte mult să vă rezumați la proiectele de hotărâre, să nu mai 

încercăm să facem anumite derapaje.  

În primul rând că e o ședință care conține peste 60 de proiecte, 68 de proiecte în 

total și cred că este în interesul nostru comun să nu ne prindă nici noaptea dar să fim și 

conciși asupra proiectelor.  

Vă mulțumesc foarte mult.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vă rog să acceptați ca să avem pe ordinea 

de zi și propunerea diverse, punctul diverse.” 

Președinte de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Cum să nu. O să 

propun, dumneavoastră hotărâți.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Bună ziua în primul rând.  

Domnule președinte, dar de când e moda asta ca punctul diverse să fie supus la 

vot?  

Dintotdeauna a fost la ședințele ordinare de sine stătător acest punct.  

De ce trebuie să-l supunem la vot? Focșănenii noștri, cetățenii noștri, cum îi mai 

informăm, dacă nu mai avem acest punct în care ei aflau diverse chestiuni sau aflați 

dumneavoastră ce-i doare pe cetățeni? Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Și eu vă mulțumesc. 

Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi? Vă rog domnule Primar.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumesc domnule președinte de 

ședință.  

Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua stimați invitați, stimați 

invitați ai mass mediei.  

Am de propus un număr de 12 proiecte suplimentare pe ordinea de zi și dați-mi 

voie să le dau citire: 

1. Proiect de hotărâre modificarea HCL nr.157/29.05.2012 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, cu modificările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.147/2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare și reabilitare drumuri locale în 

intravilanul Municipiului Focșani”, județul Vrancea, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.342/26.09.2017 privind 

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza 

DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru 
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obiectivul ”Creșterea performanței energetice a imobilului –Cantină Școală – în 

administrarea Colegiului Tehnic ”Valeriu D.Cotea” Focșani și lucrări conexe realizării 

îmbunătățirii performanței energetice; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.344/26.09.2017 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul ”Creșterea 

performanței energetice pentru clădirea tip Internat și clădirea Cantină a Colegiului 

Tehnic ”Gh.Asachi”  Focșani, inclusiv lucrări conexe, cu modificările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.337/26.09.2017 privind 

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza 

DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru 

obiectivul  ”Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip Internat și clădirea 

Cantină a Colegiului Tehnic ”Gh.Asachi” Focșani, inclusive lucrări conexe, cu 

modificările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.345/26.09.2017 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul ”Creșterea 

eficienței energetice la corpul de clădire al Colegiului Economic ”Mihail 

Kogălniceanu” și execuția lucrărilor conexe”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.510/28.11.2017 privind 

aprobarea actualizării documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-

economici, faza DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin 

proiect, pentru obiectivul de investiții :”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de 

locuințe din municipiul Focșani”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea abrogării HCL nr.6/2017 privind 

cofinanțarea de către Municipiul Focșani, în calitate de partener, prin Serviciul Public 

Local de Asistență Socială Focșani, a proiectului Adăpost de Noapte ”Sfântul Nicolae 

cel Nou”, derulat de către Societatea Națională de Cruce Roșie din România-filiala 

Vrancea, în vederea asigurării continuării acestuia, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

9. Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL nr.401/2016 privind încredințarea 

în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie-Filiala Vrancea, pe 

perioada 01.01.2017-31.12.2021 a imobilului – construcție și teren afferent, în 

suprafață de 328,00 mp, situate în Focșani, str.Albinei nr.18, în vedere derulării 

proiectului Adăpost de Noapte ”Sf.Nicolae cel Nou”, pentru oamenii străzii; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită de 

către Serviciul Public ”Creșe” din Municipiul Focșani, a imobilului compus din 
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construcție cu suprafața de 135 mp și teren aferent, în suprafață de 215,00 mp, situat în 

Focșani , str.Albinei nr.18, județul Vrancea, pe perioada existenței serviciului public; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.419/2018 privind aprobarea 

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și 

descrierea sumară a investiției propunse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul 

”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a 

grădiniței cu Program Prelungit nr.16”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.338/2017 privind aprobarea 

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și 

descrierea sumară a investiției propunse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul 

privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul 

”Creșterea eficienței energetice la corpul de clădire al Colegiului Economic ”Mihail 

Kogălniceanu” și execuția lucrărilor  conexe”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Permiteți domnule președinte. Mulțumesc. 

Noi am convenit la începutul acestei legislaturi ca proiectele pe ordinea de zi să nu mai 

fie aduse pe ultima sută de metri.  

De asemenea, vă rog frumos să nu mă întrerupeți, de asemenea, am convenit ca 

răspunsurile la interpelări să fie date consilierilor în timp de cinci zile. 

Am făcut aceste mențiuni de atâtea ori, ne-am lovit de ele și tot continuați să le 

aduceți pe ultima sută de metri.  

12 proiecte aduse pe ultima sută, în ideea în care nu le putem studia și nu ne 

putem da cu părerea pe ele, mi se pare cel puțin nelalocul lui.  

Eu personal mă voi abține la toate aceste proiecte și vă rog frumos, dacă în 25 

de zile nu se pot aduce la ședință în mapă toate proiectele, în 25 de zile, înseamnă că e 

vorba de incompetență undeva.” 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Da. Vă mulțumesc 

foarte mult domnule consilier.  

În primul rând v-aș ruga să aprobăm proiectele supuse spre atenția 

dumneavoastră de către Primarul Municipiului Focșani domnul Cristi Valentin 

Misăilă.” 

Se supune la vot și cu 12 voturi pentru din partea domnilor consilieri: Ailincuței 

Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu 

Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu 

Alexandru, Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel și 8 abțineri din partea următorilor 

consilieri locali: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, 

Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel, Buzoi Dan, Filimon Ionuț și Dimitriu Ana-

Maria, proiectele au fost incluse pe ordinea de zi. 

Președintele de ședință domnul Marius Eusebiu Iorga: „Acum v-aș supune 

atenției problema pe care a pus-o domnul consilier și anume, aș dori să trecem la vot 

pentru capitolul Diverse.  

Cine este pentru?  

Împotrivă?  



12 

 

Abțineri?  

Cu 12 voturi pentru din partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban 

Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, 

Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel 

și Gongu Emanuel și 8 abțineri din partea următorilor consilieri locali: Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel, 

Buzoi Dan, Filimon Ionuț și Dimitriu Ana-Maria, propunerea nu se aprobă. 

Vă mulțumesc foarte mult. ” 

Se supune la vot ordinea de zi în această formă și se aprobă cu 12 voturi pentru 

din partea domnilor consilieri: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică 

Valerica, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai 

Petruț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel și Gongu Emanuel și 

8 abțineri din partea următorilor consilieri locali: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Tănase 

Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Bîrsan Costel, Buzoi Dan, 

Filimon Ionuț și Dimitriu Ana-Maria. 

 

Domnul președinte de ședință Marius Iorga Eusebiu: Dă curs citirii 

proiectului de hotărâre nr. 53 proiect de hotărâre privind aprobarea raportului 

Consultării și Informării Publicului nr. 45925 din 06.05.2019 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire blocuri 

de locuințe D+P+6E și Grădiniță” – ce se va realiza în județul Vrancea, municipiul 

Focșani, strada Vrancei nr.12, nr. cad. 61606, suprafața terenului = 4.784,0 mp;  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții supun la vot 

proiectul.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 53 și 

nu se adoptă cu 8 voturi „pentru” din partea următorilor consilieri: Filimon Ionuț, 

Ciocoeaș Laura Mihaela, Bîrsan Costel, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana 

– Maria, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai și 12 „abțineri” din partea următorilor 

consilieri locali: Ailincuței Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, 

Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Radu Nițu, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, Nedelcu 

Mihai, Nistoroiu Alexandru, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETARUL          
Iorga Marius Eusebiu                                                          MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                               Eduard-Marian Corhană 
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