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MINUTA

Şedinţa Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani din
25.07.2017, ora 11,00, sala mare de şedinţe a Consiliului Local

În temeiul prevederilor Legii nr. 62/2011, republicată, Legea Dialogului
Social, Primarul Municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă

CONVOACĂ

Membrii Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani în
şedinţa de lucru care va avea loc la Primăria Municipiului Focşani, în sala mare de
şedinţe a Consiliului Local Focşani, în data de 25.07.2017, ora 11,00, cu următoarea

ORDINE DE ZI
1. Aprobarea Minutei şedinţei Subcomisiei de Dialog Social la nivelul

Municipiului Focşani din data de 28.06.2017.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr.

92/28.03.2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului
local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului precedent, cu modificările
ulterioare.

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al

municipiului Focşani pe anul 2017

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al

municipiului Focşani nr. 302/2006 privind aprobarea delegării dreptului de
administrare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul
Focşani asupra clădirilor şi terenurilor aferente ce aparţin domeniului public şi privat
al municipiului Focşani, în care acestea funcţionează, cu modificările şi completările
ulterioare.

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor în baza cărora se
repartizează locuinţe sociale, precum şi actele necesare pentru depunerea dosarului de
locuinţă socială;
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Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local

al municipiului Focşani nr. 93/2017 privind aprobarea numărului de burse şi a
cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetul local al municipiului Focşani
pe anul 2017.

Iniţiatori: consilieri locali: Buzoi Dan, Ciocoeaş Laura, Dimitriu Ana-
Maria, Dobre Alin, Drumea Alina, Filimon Ionuţ, Maria-Panaite Irina Anca,
Tănase Neculai
7. Prezentarea solicitării domnului Grosu Ulise înregistrată la Primăria

Municipiului Focşani cu nr. 38134/29.05.2017.
8. Propuneri de discutat pentru următoarea şedinţă.
9. Diverse.

La şedinţă participă:

Membrii Subcomisiei de Dialog Social:
- Domnul Cristi Valentin Misăilă – Primarul Municipiului Focşani
- Doamna Livia Grigoraș – Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vrancea
- Domnul Costel Ichim – Confederația Sindicală Națională Meridian
- Domnul Costel Dumbravă – Agenţia Judeţeană Pentru Plăţi Şi Inspecţie

Socială Vrancea
- Domnul Dănuț Mihalache – Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti,

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Filiala Vrancea
- Domnul Emil Răvoiu – Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa –

Uniunea Teritorială Filiala Vrancea
- Doamna Roxana Bîtcă – Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură

Vrancea
- Doamna Antonia Colniceanu – Uniunea Asociaţiilor de Proprietari

Vrancea
- Domnul Constantin Simionescu – Poliţia Locală Focşani
- Lazăr Mioara – Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţelor de Muncă

Vrancea
- Domnul Gabriel Iulian Neculau – Administraţia Judeţeană a Finanţelor

Publice Vrancea
- Domnul Dorin Cristea – Inspectoratul Școlar Județean Vrancea
- Domnul Vasile Balica – Casa Judeţeană de Pensii Vrancea
- Domnul Ion Roman – Patronat IMM Vrancea
- Doamna Rodica Bongeag – Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea
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- Domnul Constantin Ionescu – Confederația Sindicatelor Democratice din
România

Invitaţi:
Primăria Municipiului Focşani:
- Domnul Marius Eusebiu Iorga – Viceprimarul Municipiului Focşani
- Domnul Eduard Marian Corhană – Secretarul Municipiului Focşani
- Doamna Carmen Grosu – Director Economic
- Doamna Paula Mândru – Serviciul Administrarea Patrimoniului
- Doamna Teodora Iancu – Serviciul Administrarea Patrimoniului
Unităţi Subordonate:
- Domnul Mihai Ciobotaru – Direcția de Asistență Socială și Medicină

Școlară
Reprezentanţii mass-media
La şedinţă mai participă și cetăţeni din municipiul Focşani.

Domnul Primar prezintă Ordinea de zi  şi propune scoaterea punctului 7 de pe
ordinea de zi ” Prezentarea solicitării domnului Grosu Ulise înregistrată la Primăria
Municipiului Focşani cu nr. 38134/29.05.2017” deoarece domnul Grosu Ulise a
anunțat că nu poate participa la ședința de astăzi urmând să fie programat pentru o
ședință ulterioară.

Domnul Primar: Supun la vot Ordinea de zi, dacă nu sunt alte propuneri.
Se aprobă în unanimitate.

Se dă curs citirii punctului 1 de pe ordinea de zi “Aprobarea Minutei şedinţei
Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani din data de
28.06.2017”.

Domnul Roman Ion: Am urmărit atent încheierea minutei. Eu cred că această
minută ar trebui făcută mai simplificat și ar trebui să fie o sinteză a ceea ce se discută
aici și nu cu toate amănuntele.

Domnul Primar: O să luăm act de observația dumneavoastră. Noi am vrut să
fim cât mai meticuloși pentru că pot apărea tot felul de interpretări și mai ales că
aceste minute urmează să le postăm și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului
Focșani ca toți cetățenii municipiului să știe exact ce se discută în cadrul acestor
ședințe până când vom face și un sistem de transmisie on line a acestora. Vreau ca
toți cetățenii să se poată informa pentru a vedera ce se discută aici și suntem interesați
de soarta municipiului.

Nefiind alte discuții se supune la vot spre aprobare minuta și se aprobă în
unanimitate.

Domnul Primar: La punctul 2 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr. 92/28.03.2017 privind aprobarea utilizării,
în anul 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar
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al anului precedent, cu modificările ulterioare” este vorba despre un proiect de
hotărâre pe care noi l-am elaborat pentru a fi introdus în ședința Consiliului local de
joi. Vreau să dau cuvântul doamnei Director Carmen Grosu să ne prezinte, pe scurt,
cum ne-am gândit să modificăm destinația excedentului bugetar la finele anului 2016.

Doamna Carmen Grosu: În acest proiect de hotărâre este vorba de
reorganizarea programului de investiții pe anul 2017, așa cum știți excedentul bugetar
se poate utiliza doar pentru cheltuielile aferente secțiunii de dezvoltare, deci cheltuieli
cu investiții.

La începutul anului în cadrul bugetului inițial a fost aprobată o listă de
investiții, o serie de obiective de investiții, prin acest proiect se reorganizează lista
funcție de stadiul lucrărilor pe anumite obiective. Deci nu venim cu ceva suplimentar,
s-au diminuat unele poziții pentru putea aloca sume pentru documentații tehnico-
economice necesare în vederea accesării de fonduri europene și e vorba de reabilitare
grădinițe, școli, licee tehnologice și de demararea celorlalte proiecte de investiții pe
axa 4 programul operațional regional.

Domnul Primar: Mai exact vă pot da câteva exemple: avem în vedere, în
primul rând, ca și proiect care va fi finanțat pe fonduri europene, reabilitarea și
modernizarea străzilor 1 Decembrie și Anghel Saligny unde au fost alocate sume și
totodată elaborată documentația tehnico–economică pentru reorganizarea
infrastructurii de circulație pe traseele bd. Unirii – str. Independenței – str. Cuza
Vodă și str. Bucegi. Mai avem câteva PUZ-uri pe care dorim să le realizăm, este
vorba de reglementarea funcțiunii și accesele pentru străpungerea străzii Militari în
str. Anghel Saligny, realizarea funcțiunii și accesul pentru străpungerea străzii Cuza
Vodă către centura de ocolire, mai exact sensul giratoriu de la Carrefour. De
asemenea avem de curând o solicitare mai amplă, de fapt este o problemă mai veche
a municipalității, toate aceste construcții care sunt de fapt locuințe și au fost
autorizate ca fiind anexe gospodărești la exploatații agricole în anumite zone ale
municipiului unde deja sunt niște PUZ-uri aprobate pe anumite suprafețe, pentru a
corela funcțiunea urbanistică în acea zonă vom fi nevoiți noi, ca primărie, să
elaborăm Planul Urbanistic Zonal pentru întreaga suprafață, mă refer aici la zona
Vlad Țepeș, str. Dyonissos, unde avem în vedere faptul că acolo un dezvoltator are
deja un Plan Urbanistic Zonal aprobat iar în momentul în care a fost transpus în teren
acel plan urbanistic zonal s-a constatat anumite disfuncțiuni și, pentru a le corela, a
trebuit să luăm noi acestă inițiativă să elaborăm Planul Urbanistic Zonal.

Ca și obiectiv de investiții pe care aș dori să vi-l prezint este faptul că ne dorim
să reabilităm piațeta de lângă Balada unde ați văzut că s-au făcut niște lucrări de
intervenție la sistemul de rețele de termoficare.

Dacă nu mai sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre trecem la
punctul 3 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al
municipiului Focşani pe anul 2017”.
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Doamna Carmen Grosu: Este vorba de suplimentarea veniturilor bugetului
general al Municipiului Focșani, odată cu 5.956,00 mii lei alocați la bugetul statului
pentru acoperirea cheltuielilor de personal din unitățile de învățământ preuniversitar
de stat, de asemenea prin programul de termoficare pentru anul 2017 Municipiului
Focșani i-a fost alocată suma de 1521 mii lei pentru reabilitarea rețelei de transport
energie termică în zona Longinescu, Războieni, Piața Victoriei. În cadrul programului
ANCPI au fost primite sume pentru înregistrarea sistematică cadastrală a terenurilor
extravilane.

Pe lângă acestea a avut loc o reorganizare a bugetelor instituțiilor din
subordinea Consiliului local.

Domnul Costel Ichim: Aș dori să-mi spuneți ce suprafață acoperă suma
alocată cadastrării?

Doamna Carmen Grosu: Suntem în faza de cuprindere în buget, după aceea
este procedura de achiziție pentru a contracta aceste servicii.

Domnul Secretar Eduard Corhană: Împărțim 107 mii la 60 lei/ha și aflăm
suma maximă pe care o acordă ANCPI prin programul național fiecărei colectivități.

Domnul Primar: Doamna Grosu se ocupă de ceea ce înseamnă sume la buget
nu și de contracte.

Dacă nu mai sunt alte întrebări sau propuneri pe marginea acestui proiect de
hotărâre trecem la următorul punct de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 302/2006 privind
aprobarea delegării dreptului de administrare către unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat din municipiul Focşani asupra clădirilor şi terenurilor aferente
ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Focşani, în care acestea
funcţionează, cu modificările şi completările ulterioare”.

Aici avem o propunere ca un imobil care în acest moment este în administrarea
Colegiului Tehnic Edmond Nicolau să fie trecut în administrarea Liceului cu Program
Sportiv. Este vorba de suprafața de 12127,12 mp. unde intenționăm să facem o
investiție destul de importantă, să construim 3 terenuri de tenis pe zgură din care 1
acoperit și să mai amenajăm, să reabilităm de fapt, pentru că există dar sunt într-o
stare de degradare foarte avansată 2 terenuri multifuncționale în aer liber pentru
handbal, baschet, minifotbal, cu o gradenă cu tot ceea ce trebuie. Liceul cu program
sportiv să aibă o bază sportivă nu numai sala de sport în care își desfășoară
activitatea, să aibă posibilitatea de a-și dezvolta aptitudinile elevilor.

Țin să vă amintesc că sunt în continuare discuții avansate, tot în acea zonă,
așteptăm un răspuns, să facem și în spatele sălii de sport, e vorba de Colegiul Ion
Mincu, unde dorim să luăm acea zonă părăsită, degradată și în colaborare cu FRF să
facem un teren de fotbal cu gazon sintetic.

Sperăm să obținem toate acordurile pentru a putea înființa și crea o bază
sportivă importantă pentru municipiu unde vor avea acces nu numai elevii liceului ci
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și toți cetățenii municipiului Focșani în baza unui program stabilit astfel încât să
putem să avem un loc unde focșănenii pot face mișcare în aer liber sau pe teren
acoperit.

Domnul Dorin Cristea: Vreau să vă spun că Inspectoratul Școlar Județean
Vrancea este de acord și salută acest proiect mai ales că terenurile acelea nu sunt
folosite și era o mare problemă și necesitate și chiar o rușine pentru noi că nu putem
găzdui competiții naționale pentru că nu aveam efectiv terenurile respective sau
pentru specialitățile de sport. Noi suntem încântați de proiectul dumneavoastră și
chiar susținem să facem acel lucru acolo. Mai sunt terenuri nefolosite și încet, încet
împreună putem găsi soluții să le utilizăm atât pentru cetățenii Municipiul Focșani nu
numai pentru elevi.

Domnul Primar: Tocmai de aceea am făcut transferul de administrare acestor
terenuri pentru că investiția tot noi municipiul o va face dar am considerat că este
normal ca administrarea unor terenuri de sport să fie făcută de un liceu cu program
sportiv nu de un liceu cu profil tehnologic. Mai avem în vedere și alte zone dar nu
vreau să dau deocamdată mai multe amănunte, vom face etapizat în funcție de buget.

Următorul punct de pe ordinea de zi este ”Proiect de hotărâre privind aprobarea
criteriilor în baza cărora se repartizează locuinţe sociale, precum şi actele necesare
pentru depunerea dosarului de locuinţă socială”.

În ședința de Consiliu Local de luna trecută s-a stabilit ca un număr de
locuințe, care în acest moment sunt inventariate în fondul locativ al municipiului și
mă refer la blocurile din str. Revoluției, bl. G2 din Aleea Căminului și blocul din str.
Măgura să fie transformate ca funcțiune în blocuri de locuințe sociale. Asta pentru că
avem posibilitatea atragerii de fonduri de a reabilita aceste blocuri, blocuri care știm
că nu arată deloc bine și sunt și o pată neagră pentru Municipiul Focșani. Însă legea
ne obligă de a stabili anumite criterii pentru cei care vor locui în aceste locuințe
sociale de aceea am fost nevoiți să supunem aprobării o serie de criterii și a unui
punctaj pentru a se stabili ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare
a locuințelor sociale. Ne-am gândit la o serie de criterii care, până la aprobare, vor
putea fi modificate dacă aveți și dumneavoastră alte opinii. În primul rând persoanele
care vor beneficia de aceste locuințe sociale sunt: persoane/familii evacuate sau care
urmează a fi evacute din imobilele retrocedate foștilor proprietari, tinerilor proveniți
din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii de gradul
I și II, tinerii care au împlinit vârsta de până la 35 ani, persoanele cu handicap,
pensionarii, veteranii și văduvele de război, toate categoriile de veterani. Am propus
anumite criterii de acces, o parte sunt prevăzute prin lege, o parte le-am propus noi
suplimentar: să nu dețină în proprietate o locuință, să nu dețină cu contract de
închiriere în calitate de titular o locuință, să nu fi înstrăinat o locuință după 1 ianuarie
1990, să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea
unei locuințe, titularul cererii să aibă domiciliul stabilit pe raza Municipiului Focșani,
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să nu fi refuzat din diferite motive o repartiție, aici cred că ar fi trebuit completat – o
repartiție la o locuință din fondul locativ al Municipiului Focșani, familiile sau
persoanele care au realizat un venit mediu lunar pe persoană în ultimele 12 luni sub
câștigul salarial mediu net lunar pe total economie comunicat de Institutul Național
de Statistică anterior lunii în care se analizează cererea precum și anterior lunii în
care se repartizează locuința. Venitul net lunar pe familie se stabilește pe baza
declarației de venit și actelor doveditoare potrivit prevederilor legale și, în speță,
adeverința de venit sau adeverința că este beneficiar al prevederilor Legii nr. 416.

Noi am venit pe lângă aceste criterii și am propus un criteriu în plus și anume
să nu înregistreze debite restante la bugetul local și la furnizorii de utilități publice
din Municipiul Focșani. Apoi am propus o serie de criterii de ierarhizare stabilite prin
punctaj: dacă este chiriaș primește 10 puncte, tolerat – 8 puncte, căsătorit – 10 puncte,
familie monoparentală – 8 puncte, necăsătorit, văduv sau fără copii în întreținere – 5
puncte, un alt criteriu este în funcție de numărul de copii în întreținere – 1 punct
pentru fiecare copil, în funcție de vechimea cererii – 1 punct pentru fiecare an, în
funcție de situația locativă sau socială deosebită – evacuați din casele retrocedate
foștilor proprietari – 10 puncte, tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au
împlinit vârsta de 18 ani – 10 puncte, persoane cu handicap grav, invalizi gradul I – 8
puncte, persoane cu handicap accentuat, invalizi gradul II – 7 puncte, persoane cu
handicap – 6 puncte, veterani și văduve de război, beneficiari ai prevederilor Legii
42/1998, republicată și Decretului Lege nr. 118/1990, republicată – 5 puncte. Mai
avem o situație legată de cei care deja locuiesc doar pe bază de contract de închiriere
în aceste locuințe care au fost transformate din unități locative aparținând fondului
locativ al Municipiului Focșani în locuințe sociale. Este vorba de blocul din str.
Măgura nr. 123, bl. C2 – str. Revoluției nr. 16, blocul din str. Reboluției nr. 17 și bl.
G2 din Aleea Căminului și am spus așa: ”titularii contractului de închiriere având ca
obiect locuințele din imobilele prevăzute la alineatul precedent au obligația să depună
toate actele prevăzute în anexa 2 la prezentul proiect de hotărâre până la data de 29
septembrie 2017”. În perioada 2 octombrie – 31 octombrie 2017 vor fi analizate toate
dosarele pentru cei ce îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta hotărâre, se vor
încheia contracte de închiriere pentru locuințele sociale, contractele de închiriere
existente având ca obiect locuințele din imobilele prevăzute la alineatul 1 operează
până la data de 31 octombrie 2017.

Deci, practic, noi vrem să facem o ordine în tot ceea ce înseamnă aceste
contracte, unii dintre ei ocupă în mod abuziv aceste locuințe. Avem deja actul de
control al Curții de Conturi, urmează doar să primim decizia prin care ni se va spune
foarte clar că avem de recuperat sume reprezentând cheltuieli cu utilitățile realizate
de acești cetățeni care au locuit abuziv fără forme legale, fără contracte în aceste
locuințe și care se ridică la niște sume considerabile. Avem discuții mari cu SC CUP
SA, avem chiar situații când suntem acționați în instanță pentru a plăti aceste debite
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pe care noi nu reușim să le recuperăm pentru că, practic, nu avem de la cine și în
această situație va fi destul de neplăcut. Avem deja foarte multe dosare pe rol în
instanță prin care am solicitat să recuperăm, în principal, aceste debite restante iar pe
de altă parte acolo unde este cazul să procedăm la evacuări. Altă soluție nu avem.

Nu putem evacua decât pe bază de sentință civilă, proces care poate dura 1 an
și chiar 2, el poate genera cheltuieli cu utilitățile, nu sunt achitate, iar noi din bugetul
local trebuie să facem eforturi să le achităm, ceea ce nu este pe lege. Practic toți
cetățenii Municipiului Focșani suportă cheltuielile de întreținere a unui cetățean care
este certat cu legea și cu bunul simț și care nu produce nimic decât pagube și
cheltuieli pentru că aceste blocuri sunt devastate de marea majoritate, nu de toți. Sunt
și unii foarte civilizați și avem aici în sală pe domnul Baciu Nicușor pe care vreau să-
l dau exemplu, am fost la dumnealui și am văzut cum și-a amenajat locuința și nu are
nicio datorie la bugetul local. Sunt și cazuri care pot să muncească, să-și întrețină
familia, să facă și o amenajare a acelei locuințe să aibă un mediu civilizat. Știți foarte
bine în ce stadiu este blocul din Bahne, renumitul G2, și știți că în urmă cu câțiva ani
a fost renovat și în ce stadiu se află în acest moment. De asemenea la blocul 16 din
str. Revoluției reparăm în continuu instalațiile de apă și dispar robineți, apa curge
continuu, au fost puse uși și au dispărut. Este ceva de nedescris ce se întâmplă în acel
bloc. Sperăm prin aceste criterii practic să putem face o selecție, mult mai atentă, a
celor care vor ocupa aceste locuințe pe baza unui contract. Nu mai accept sub nicio
formă acea situație care a fost până acum, să locuiască fără forme legale.

Dacă aveți față de aceste criterii discuții, propuneri. Vreau să mai adaug că la
acest proiect de hotărâre cel mai mult a muncit domnul Viceprimar Iorga Marius
Eusebiu cu colegii care se ocupă de tot ceea ce înseamnă fond locativ.

Domnul Iorga Marius Eusebiu: Toți chiriașii vor încheia contracte cu
furnizorii de utilități.

Domnul Primar: Noi aveam contract, ca proprietar, cu furnizorii de utilități,
primeam factura pe primărie și apoi repartizam cheltuielile pe fiecare unitate locativă
și fiecare titular știa că are de plată. Dar ca să mergem în instanță să-l executăm mai
întâi trebuia sa ne recunoască că acela este debitul pe care îl are de încasat.

Domnul Costel Ichim: Cu cei care stau și nu îndeplinesc aceste condiții ce se
va întâmpla?

Domnul Primar: Vom avea în vedere construirea de locuințe sociale, avem un
proiect de acest gen dar așa cum s-a întâmplat și cu celelalte persoane care au fost
evacuate până acum vom căuta soluții, de la caz la caz. Piața imobiliară este liberă
pentru toată lumea. Nu putem să tolerăm la nesfârșit ca toți cetățenii Municipiului
Focșani să contribuie la întreținerea acestor familii. Ar trebui să-i stimulăm să se
integreze mai ușor în societate și să înceapă să-și caute un loc de muncă, să se
disciplineze. Dacă îndeplinesc condițiile, în limita locuințelor diponibile ne dorim ca
toate blocurile să fie ocupate. La acest moment bl. G2 nu este ocupat în totalitate,
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refuză că nu sunt condiții bune de locuit. De aceea am vrut să le transformăm în
locuințe sociale pentru a atrage fonduri europene să le reabilităm și să creăm locuințe
cu o suprafață mai mare.

Dacă nu sunt alte discuții trecem la următorul punct de pe ordinea de zi
”Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focşani nr. 93/2017 privind aprobarea numărului de burse şi a
cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetul local al municipiului Focşani
pe anul 2017.”

Au venit o parte din domnii consilieri locali: Buzoi Dan, Ciocoeaş Laura,
Dimitriu Ana-Maria, Dobre Alin, Drumea Alina, Filimon Ionuţ, Maria-Panaite Irina
Anca, Tănase Neculai să ne propună o creștere a cuantumului lunar al unor burse
pentru elevi, în speță, bursa de performață să devină de la 60 lei/lună la 100 lei/lună,
bursa de merit de la 50 lei/lună la 80 lei/lună, bursa de studiu de la 40lei/lună la 70 lei
/lună și bursa socială de la 30 lei/lună la 50 lei/lună.

În acest moment vă dau o statistică: în Municipiul Focșani au fost aprobate
1266 de burse lunare aferente semestrului II an școlar 2016 – 2017 din care 45 burse
lunare de performanță, 907 burse lunare de merit, 125 burse lunare de studiu și 189
burse lunare sociale. Toate aceste burse sunt venite la propunerea unităților școlare.

Impactul bugetar, pentru anul 2017, la sumele propuse va fi pentru semestrul al
II-lea al anului 2017 devine 920 mii lei față de 703 mii lei cât a fost aprobat, deci o
creștere de 217 mii lei iar pentru 2018 impactul bugetar va fi de 1140 mii lei calculat
la același număr de burse.

Doamna Carmen Grosu: Vreau să precizez că în 2016 plățile totale aferente
burselor din bugetul local a fost de 286 mii lei deși am avut aprobat în buget aproape
500 mii lei.

La momentul acesta sunt plăți doar pe primul semestru bugetar.
Domnul Primar: Din bugetul anului 2017 noi finanțăm bursele din semestrul I

pentru anul școlar 2017–2018. Este precizat în art. 1 din proiectul de hotărâre
”Aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 93/28.03.2017 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 2017, în sensul modificării, pentru semestrul I al
anului școlar 2017 – 2018, al cuantumului lunar al unei burse pentru elevii din
unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al
Municipiului Focșani pe anul 2017...”.

Domnul Dorin Cristea: Așa cum ați spus și dumneavoastră unitățile școlare
își fac necesarul pe aceste burse. Salutăm proiectul de creștere a cuantumului lunar
dar dacă nu sunt fonduri să nu ducă la diminuarea numărului de burse, adică creșterea
cuantumului să nu determine un număr mai mic.
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Domnul Primar: Noi mergem pe același număr de burse. În schimb am spus
că este o sarcină bugetară pentru anul 2017.

Doamna Carmen Grosu: Din experiența anilor trecuți unitățile de învățământ
n-au plătit niciodată la nivelul bugetului alocat. Probabil la începutul anului își
estimează un număr de burse mai mare decât este cazul sau poate sunt ani în care
rezultatele copiilor nu sunt, pentru că fiecare consiliu de administrație își stabilește
criteriile de acordare a burselor și de alocare pe fiecare copil în parte. Mai sunt cazuri
când într-adevăr într-un an pot fi copii cu rezultate deosebite mai mulți decât numărul
de burse alocat, atunci ficare consiliu de administrație, prin criterii specifice
suplimentare, își reorganizează aceste burse.

Noi, pentru anul 2017, în calculul inițial al luat exact numărul de burse solicitat
de fiecare unitate de învățământ în parte, nu a fost redus numărul de burse solicitat.
Sperăm că și pentru 2018 bugetul la momentul în care îl fundamentăm și veniturile
bugetului local să ne permită să facem același lucru. E oarecum prematur, din cauza
asta la fundamentarea acestui proiect de hotărâre am specificat foarte clar că la
numărul anual de burse sumele pentru 2018 vor fi mai mari cu 5 miliarde față de
alocarea bugetară pe acest an la momentul acesta.

Domnul Primar: Trebuie precizat faptul că noi deja avem o creștere a
cuantumului lunar al burselor față de anul 2016.

Doamna Carmen Grosu: În 2017 deja au fost majorate față de nivelul anului
2016. Unele cu 50%, altele cu 20%, deci acum aceasta este o altă creștere, bineînțeles
toate aceste sume suplimentare, la anul vor trebui redistribuite de la alte capitole
bugetare pentru că, în principiu, veniturile bugetului local vor fi aproximativ egale cu
cele ale acestui an.

Domnul Ion Roman: Este bine că aceste alocații cresc dar patronatul IMM-
urilor ar dori să știe care sunt criteriile de acordare a acestor burse și rog pe cei care
se ocupă de treaba aceasta să ne trimită aceste criterii. Vrem să știm dacă și elevii de
la școlile profesionale sau liceele tehnologice sunt sprijiniți cu aceste burse pentru că
pe piața muncii e nevoie de forță de muncă calificată și nu știm să spunem ce volum
de burse poate acoperi primăria, dar este un gest de apreciat că se face un efort de la
comunitatea locală pentru a stimula acești tineri pentru a urma cursurile școlii.

Domnul Primar: Criteriile sunt stabilite de către consiliile de administrație și
sunt de regulă pe media generală pe care o înregistrează fiecare elev.

Doamna Carmen Grosu: Sunt bazate pe rezultate școlare, dar bursele sociale
au criterii speciale vis-a-vis de veniturile / membru de familie.

Domnul Dorin Cristea: Sunt două categorii de burse: bursele de performanță
și de merit – se iau după situația școlară ori la liceele tehnologice nu prea avem
performanță, nu avem medii foarte mari, bursele sociale se iau pe criterii de venit iar
la liceele tehnologice sunt alocate burse de studiu. O să vă punem la dispoziție
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criteriile pentru aceste licee. Știți foarte bine că elevii nu se îndreaptă spre școlile
profesionale.

Domnul Ion Roman: De acord, dar o bursă ar putea să stimuleze această
categorie de tineri și este în interesul nostru ca aceste criterii să fie unitare,
transparente.

Domnul Primar: Sunt de acord că ar trebui să stimulăm acest segment al
învățământului profesional dar, așa cum preciza și domnul Roman, se simte într-
adevăr o lipsă a forței de muncă calificată pe piața muncii. Este foarte greu să găsim
să angajăm specialiști pe ceea ce înseamnă, de exemplu electricieni grupa 3 A+B,
muncitori calificați pe întreținere spații verzi, muncitori calificați pentru întreținere
străzi și marcaje rutiere. Avem posturi vacante la Direcția de Dezvoltare Servicii
Publice și nu găsim muncitori calificați în aceste domenii.

Referitor la punctul 8 ”Propuneri de discutat la următoarea ședință” aștept
propuneri din partea dumneavoastră, ce credeți că am putea discuta. Avem multe
posibilități de a lua decizii sau să facem niște parteneriate împreună cu
dumneavoastră pe care să le discutăm și cu care să venim în sprijinul cetățenilor.
Suntem deschiși dialogului.

Domnul Costel Ichim: Singura problemă a cetățenilor din Focșani nu se
rezolvă – problema pieței agroalimentare. Dacă dumneavoastră nu reușiți, încercăm
să ne adresăm la Guvern. Focșănenii doresc să cumpere produse de la producători.

Domnul Primar: S-a dezbătut problema aceasta și ați văzut care a fost
rezultatul. O să avem o discuție mai aplicată pe acestă situație. Eu îmi doream și îmi
doresc ca și conducerea administrației pieței să vină cu o propunere de un proiect de
modernizare și sistematizare a acestei zone, a pieței agroalimentare.

O să venim noi cu o propunere, un proiect mare, prin care să stabilim odată
pentru totdeauna că în zona respectivă trebuie să ajungem într-un stadiu de civilizație
și de normalitate, nu ceea ce se întâmplă în acest moment. Nu am fost de acord cu
modul cum este organizată și cum funcționează piața agroalimentară, mă așteptam de
la noua echipă să vină cu niște propuneri coerente din care să rezulte un proiect cu
care să stăm la masa discuțiilor, să facem un calendar de acțiuni și să reglementăm
zona respectivă. Așteptăm pe partea de sistematizare a trasportului public și a
parcărilor în special, ce rezultat ne vor da cei care au deja în curs de elaborare studiul
de trafic. În mod normal ar fi trebuit să am o evidență clară care este producător
particular, care este agent economic care își desfășoară activitatea în mod continuu în
cadrul pieței dar în acest moment nu se pot da niște date oficiale clare prin care să mi
se comunice câți agenți economici și câți producători agricoli sunt în piață în acest
moment atâta timp cât nu se încheie contracte, deși există prevederi prin hotărârea
consiliului local și nu se aplică. Obligația este ca toți care sunt agenți economici și
stau acolo timp de 12 luni și comercializează produse și din import și din producția
autohtonă să aibă contract anual, nu să li se perceapă taxă pe bază de bon fiscal.
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Agentul economic trebuie să-și declare punctul de lucru, să fie dotat cu casă de
marcat ca, atunci când vine organul de control, să se știe că este agent economic.

Am făcut propuneri dar nu se pun în practică.
Domnul Costel Ichim propune ca beneficiarii Legii 416 să meargă să-i ajute

pe fermierii din Vrancea la recoltatul strugurilor.
Domnul Mihai Ciobotaru: Beneficiarii la Legea 416 acționează pe raza

Municipiului Focșani la acțiuni de interes comun și nu putem să-i trimitem în alte
localități. Nu toți acești beneficiari prestează muncă în folosul comunității, în jur de
65 de persoane din totalul de 130, restul au diferite afecțiuni dovedite cu adeverințe
medicale.

Domnul Primar: Din punctul meu de vedere Legea 416 ar trebui modificată,
toți acești beneficiari ai ajutoarelor de la stat care nu au loc de muncă, dacă refuză
locuri de muncă sau refuză să participe la cursuri de specializare, să nu li se mai
aprobe aceste ajutoare.

Doamna Mioara Lazăr: Mi-aș dori să putem demara, la nivelul Municipiului
Focșani, cursuri sau calificări pe care le-ați invocat aici: întreținere spații verzi, străzi,
marcaje rutiere. Este o idee foarte bună pe care am preluat-o și pe care vrem să o
punem în aplicare în sensul în care să vă putem oferi forțe de muncă. Mare parte
dintre ei nu au nici 4 clase și atunci nu putem să-i prindem la aceste cursuri. Legea,
așa cum ați spus, trebuie modificată.

Domnul Ion Roman: Propun pentru ședința următoare să invităm consiliul de
administrație de la piață împreună cu directorul și să vină să ne spună ce se întâmplă
acolo.

Domnul Primar:  Aștept  în continuare propuneri de subiecte care să prezinte
interes pentru toți participanții Subcomisiei de Dialog Social, aștept adrese din partea
dumneavoastră și vrem ca în aceste întâlniri să găsim soluții pentru a rezolva
probleme ale municipalității.

PRIMAR
Cristi Valentin Misăilă

ÎNTOCMIT,
Daniela Grozavu


