ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL

Minută încheiată în cadrul ședinței ordinare de Consiliu Local
din data de 18 decembrie 2019
Astăzi, data de mai sus, la sediul Ateneului Popular „Maior Gheorghe
Pastia” Focșani, din Piața Unirii nr. 3, are loc ședința ordinară 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 Serviciul administraţie publică
locală, agricultură;
 d-na Dăscălescu Cristina - Şef Serviciu Administraţie publică locală şi
agricultură;
 d-na Andreea Panțușu–arhivar Serviciul Administraţie publică locală,
agricultură;
 d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciu Administrarea domeniului public și
privat, publicitate ;
 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;
 d-nul Ciubotaru Viorel – Director CSM Focșani 2007;
 d-nul Adrian Vulpoiu – Director CUP Salubritate SA Focșani;
 d-nul Iulian Alexandru – Șef Birou urmărire, încasare și executare silită;
 d-na Carmen Grosu – Director Direcția Economică – Primăria Focșani;
 d-na Poieană Simona – Șef serviciu buget-contabilitate;
 Diana Cotea – inspector Birou agricultură ;
 D-nul Statache Nicușor – Director Parking Focșani SA;
 d-nul Măgdălin Adrian – Serviciul investiții;
 d-na Ghiuță Carmen – Şef serviciu Juridic Contencios;
 d-na Mandea Ionica – inspector Corpul de Control;
 d-nul Răzvan Necula – inspector Compartiment informatică;
 d-nul Păduraru-Coban George-Daniel - Șef Serviciu Strategie si dezvoltare
urbană;
 d-nul Ciobotaru Mihail – Director Direcţia de Asistenţă Socială Focşani;
 d-na Daniela Pamfil – inspector Serviciul Corp control al Primarului;
 d-nul Georgian Nicolae - Şef Serviciul voluntar pentru urgenţe;
 D-nul Ion Diaconu – S.C. Transport Public S.A. Focşani.
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La ședință mai participă cetățeni ai Municipiului Focșani, precum și
reprezentanți ai mass-media locale.
Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului
Focșani:
1.
proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al
Municipiului Focşani și bugetului Instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor
finanţate integral din venituri proprii estimată la 31 decembrie 2019, detaliată pe
secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
2.
proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general
al municipiului Focșani pe anul 2019;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
3.
proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 50,00 mii lei
din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020 pentru organizarea
manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie 2020, Ziua Unirii
Principatelor Române;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
4.
proiect de hotărâre pentrumodificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului local al municipiului Focșani nr. 519/2019 privind aprobarea
organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului
municipiului Focșani cabinetul primarului și viceprimarii municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
5.
proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului local al municipiului Focșani nr. 107/2017 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Poliția locală a
municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
6.
proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 473/2019 privind aprobarea organigramei, statului de
funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
7.
proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială
Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr.
489/2019, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
8.
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
9.
proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență almunicipiului Focșani și a Regulamentului
de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
almunicipiului Focșani;
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Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
10. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o
perioadă de 10 ani către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani a
imobilului teren cu destinația de „drum exploatare” în suprafață de 3288 mp.,
situat în Focșani, Tarla 90, Parcela 456;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
11. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării
parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și
completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
12. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri ce aparțin
domeniului public al municipiului Focșani în domeniul privat al municipiului
Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
13. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a
dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 225,26 mp.
situat în Focșani, T. 125, P%6580 către Societatea de Distribuție a Energiei
Electrice Muntenia Nord SA – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice
Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
14. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a
apartamentului situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 20
înscris în CF 54675-C1-U7 UAT Focșani către doamna Bojoaică Roxana Elena;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
15. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a
apartamentului situat în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 9, ap. 1
înscris în CF 54675-C1-U1 UAT Focșani către domnii Pascu Ion și Pascu Sanda;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
16. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru
activitatea de colectare, transport și depozitare a gunoiului menajer și similar în
municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
17. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului local al municipiului Focșani nr. 509/2018 privind aprobarea tarifelor
pentru activitatea de deszăpezire în municipiul Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
18. proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile
impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și
amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
19. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la
Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 160/2017 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de
administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și
privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
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Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
20. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii
Consiliului local al municipiului Focșani nr. 24/203/2012 privind aprobarea
constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a
municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
21. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în
vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul
privat al municipiului Focșani;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
22. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință
pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând
cu luna ianuarie 2020;
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă
Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: ”Mulţumesc, domnule
secretar. Bună ziua! Bună ziua, domnule Primar, doamnelor şi domnilor
consilieri, stimaţi invitaţi, stimaţi invitaţi ai mass-media! Intrăm în ordinea de zi.
Dau cuvântul domnului Primar pentru a suplimenta ordinea de zi.”
Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da, vă mulţumesc, domnule preşedinte
de şedinţă. Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi şi
reprezentanţi ai mass-media. În această şedinţă ordinară doresc să suplimentez
ordinea de zi cu următoarele proiecte:
1. proiect de hotărîre privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al
Municipiului Focșani, post mortem, profesorului George Bucuroiu;
2. proiect de hotărîre privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al
Municipiului Focșani, tenismanului Adrian Voinea;
3. proiect de hotărîre privind organizarea rețelei școlare a unităților de
învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Focșani, pentru anul
școlar 2020-2021;
4. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Focșani nr.197/2018 privind aprobarea efectuării investiției și
încheierii contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de
distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție pentru
străzile Militari, Mugur, C-tin Brîncoveanu, Laminorului, Fundătura Militari, cu
modificările și completările ulterioare;
5. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Focșani nr.540/2019 privind aprobarea efectuării investiției prin
parteneriat pentru obiectivul de investiție: Extindere rețea de distribuție gaze
naturale în Cartierul Mândrești, Municipiul Focșani, județul Vrancea;
Domnule preşedinte, având în vedere faptul că avem invitaţi în această zi
şi sunt prezenţi în sală şi le mulţumim încă o dată pe această cale, atât familiei şi
domnului Adrian Voinea, cât şi familiei domnului profesor Georgel Bucuroiu, aş
propune ca cele 2 proiecte care au fost introduse suplimentar pe ordinea de zi, să
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fie discutate şi aprobate la începutul şedinţei, apoi să intrăm în ordinea de zi
corespunzătoare, dacă sunteţi de acord, vă mulţumesc!”
Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu:”Vă mulţumesc, domnule
Primar. Dacă mai sunt alte proiecte în completarea ordinii de zi. Dacă nu mai
sunt, supunem la vot proiectele în completare.”
Se supun la vot proiectele în completare, prezentate de domnul Primar, pe
ordinea de zi şi se aprobă cu 20 de 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, Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan
Buzoi, Drumea Alina Ramona, Dobre Alin, Costel Bîrsan .
Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei şi se aprobă cu 20 de
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,
Neculai Tănase, Corneliu Dumitru Gheoca, Dan Buzoi, Drumea Alina Ramona,
Dobre Alin, Costel Bîrsan.
Președintele de ședintă, domnul Nedelcu Mihai prezintă punctul 18 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru
valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate
acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020; Inițiator,
Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții... vă rog domnule consilier Radu Nițu...
Domnul consilier Radu Nițu: ”Avem un amendament de făcut aici, în
anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile
impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, anul fiscal
2020, au fost indentificate situația la paginile 3 și 4 unde în coloana cu valorile
aplicabile în anul fiscal 2019, la nivelul Municipiului Focșani au fost trecute
eronat valorile din coloana cu nivelul din legea nr. 227/2015, astfel încât au fost
indexate cu inflația sumele din legea 227/2015 și nu cele aplicate la nivelul local
al anului 2019, care diferă de cele din lege, fiind indexate cu rata inflației, astfel,
la punctul 2, impozit teren extravilan arabil- nivelul impozitul taxe prevăzut în
proiect pentru anul 2020 - 52 lei/ ha, nivelul impozit taxe corect indexat pentru
anul 2020 - 53 lei/ha. La punctul 5, impozit teren extravilan vie perod, alta decât
cea prevăzută la nr. 5/1- 58 lei/ha, 59/2020 - ha. La punctul 6 impozit teren
extravilan vie perod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6/1 59 lei/ ha, 60 pentru
anul 2020/ ha. De asemeneni, la pagina 10 s-a trecut în colana cu valorile
aplicabile în anul fiscal 2019, la punctul 8 suma de 3.615,, valoare corectă a taxei
autorizației desfășurare activitate economică pentru baruri, restaurante, cu o
suprafață mai mare de 501 mp, aplicabile la nivelul Municipiului Focșani în anul
2019 fiind de 5.000 lei astfel că valoarea indexată pentru 2020 devine 5.230 lei,
în loc de 3.781 lei. Cam asta este amendamentul...”
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Ce ați spus? Am zis că punem... și dumneavoastră vorbiți aici... la comisie
nu ați spus nimic... vorbiți discuții ca să prelungim ședința la infinit... da, vă
mulțumesc.
Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu: “Bun, domnul consilier
Gheoca, vă rog.”
Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: ”Da, mulțumesc, domnule
președinte. Din cuprinsul acestui proiect de hotărâre 99% cred că din taxele și
impozite au fost majorate... am înțeles obligativitatea indexării cu rata inflației de
4,6 cu procentul, o să vin un pic în contradicție cu domnul consilier Nițu că o să
vreau să formulez și eu un amendament și coroborat cu Codul fiscal și poate dacă
vă aduceți aminte anul trecut am avut și un proiect, o inițiativă de proiect de
hotărâre în acest sens, astfel că la art 475 al. 3 la pagina 11, domnul secretar, vaș ruga dacă... taxa pentru eliberare vizare anuală autorizații privind desfășurarea
activității de alimentație cod 561 restaurante, 565 baruri și 932 alte activități să
rămână prețurile sau tarifele... sau taxele percepute pentru anul fiscal 2019. Ăsta
ar fi unu....și al doilea... la art. 486, domnule secretar, dumneavoastră notați acolo,
la taxele pentru eliberarea certificatului de urbanism în regim de urgență v-aș ruga
să fie o zi lucrătoare nu 3 și pentru autorizarea de contruire în regim de urgență o
zi lucrătoare nu 3, de asemenea cuantumul să fie, să rămână tot 250 și nu 500.
Mulțumesc. Domnule consilier, eu...”
Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu: “Știți care e problema,
la chestiile astea se mai și răspune și dacă le dai voie așa, se întâmplă niște
nenorociri... nu și le mai asumă nimeni după aceea... într-o zi dacă au venit 10
proiecte sau 20 s-a închis biroul... bun...”
Se supun la vot amendamentele domnului consilier Gheoca și nu se aprobă
cu 12 abțineri din partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban Elena
Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu Mihai,
Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Mihai Petruț, Iorga Marius
Eusebiu și Gongu Emanuel și 8 voturi pentru din partea următorilor domni
consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi
Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și Drumea
Alina Ramona.
Se supune la vot amendamentul domnului consilier Radu Nițu și se aprobă
cu 12 voturi pentru din partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Balaban
Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Nedelcu
Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Mihai Petruț, Iorga
Marius Eusebiu și Gongu Emanuel și 8 abțineri din partea următorilor domni
consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi
Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și Drumea
Alina Ramona.
Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 18 în integralitatea lui
și se aprobă cu 12 voturi pentru din partea următorilor consilieri Ailincuței
Lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Lupu Cătălina, Mersoiu
Ionuț, Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Mihai
Petruț, Iorga Marius Eusebiu și Gongu Emanuel și 8 abțineri din partea
următorilor domni consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria,
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Tănase Neculai, Buzoi Dan, Gheoca Corneliu Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre
Claudiu Alin și Drumea Alina Ramona, devenind hotărârea nr. 593.
Domnul consilier Gheoca Corneliu Dumitru: ”Mai dați-mi un pic voie...
până la urmă, la pagina 17, la taxa pentru eliberare certificat de urbanism și
autorizație de construire la una e trecut 3 la una e 5, dincoace în preambulul
proiectului sunt 5 zile... care rămâne până la urmă? Deci la art. 486 de la pg. 16,
da... de fapt mergeți la 17 că-i... nu știu cum le aveți. Deci la certificatul de
urbanism e 3 zile și autorizația de contruire e 5 zile, bun și în față aici în preambul
dacă nu am greșit eu scrie 5 cu 5... de asta.. rămân 3 cu 5 sau? Bun, deci... am
înțeles. Deci o să rămână 3 cu 5 zile, da?”
Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu: “Da, da.”
Președintele de ședintă, domnul Nedelcu Mihai prezintă punctul 19 al
ordinii de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei
la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 160/2017 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public
de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului
public și privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările
ulterioare; Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții... vă rog, domnule consilier Bîrsan.
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Mulțumesc frumos. Țin să reafirm
poziția mea referitor la parcările de pe carosabil... nu este normal și nu este
nicăieri în lume posibil și normal ca pe un carosabil să tragi niște dungi și să
închiriezi locuri de parcare. Acele locuri de parcare de pe carosabil al trebui să
fie lăsate libere, aleatoriu ca fiecare să-și poată parca mașina în momentul când
merge în vizită la cineva, când merge la un magazin... am mai spus-o și dau un
exemplu la sud, dacă vreți să mergeți la un magazin, efectiv nu ai unde parca
mașina... de asemenea, dacă vrei să mergi în vizită la o anumită persoană după
ora 15, 16, 17, nu poți parca mașina nicăieri... nu e normal, nu e posibil ca tot
Focșaniul să fie liniat și taxat și duci banii la Parking, nu se poate așa ceva,
Focșaniul până la urmă aparține focșănenilor, nu aparține Parkingului... lăsați-ne
orașul în pace... taxați locuri de parcare, amenajați locuri de parcare de sine
stătătoare, sau distincte și atunci nimeni nu are nimic împotrivă, dar nu mai taxați
carosabilul, lăsați carosabilul liber! Mulumesc.”
Președintele de ședintă, domnul Mihai Nedelcu: “Mulțumesc domnule
consilier. Să știți că apropo de mersul în vizită, uite dintr-un anumit punct de
vedere ca să fac așa ca o glumă, pe lângă faptul că invit cetățenii să meargă cu
taxiul, mai evităm și niște accidente, pentru că acolo se mai servește un șpriț și se
pleacă după aceea pe 2 cărări, se zice... se dau viteji că sunt buni la șofat și fac
accidente... de exemplu, mai deunăzi a murit cineva pe trecere de pietoni... așa ca
o glumă.. dumneavoastră domnule Tănase, chiar nu aveți calitatea de atâta timp
v-am monitorizat. Poftiți, domnule Primar.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, multumesc. Domnule
consilier, achiesez la ideea dumneavoastră, dar atunci... haideți să facem altceva,
să aplicăm la sânge codul rutier, unde spune foarte clar că pe carosabil nu se poate
staționa sau parca și atunci vom fi obligați toți cetățenii Municipiului Focșani să
parcăm doar în parcările strict amenajat.
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Vreți să vă reamintesc de fiecare dată că în acest moment Municipiul
Focșani înregistrează 42000 de autovehicule, iar locurile de parcare amenajate
existene în adminstrarea SC Parking e de 10.800 de locuri de parcare?! Împărțiți
dumneavoastră locurile de parcare la numărul de autovehicule, vedeți ce medie
vă iese. Noi am venit cu ideea și nu este ideea mea, este o idee patentată, dacă ați
mers oriunde în lumea asta civilizată ați văzut că nu puteți parca absolut nicăieri
fără să plătiți. Da? Vorbim în Cluj, eu îmi amintesc că în anumite orașe și din țară
și din străinătate a trebui să caut loc de parcare și a trebuit să plătesc de fiecare
dată. Nu a fost nici o dată... dar culmea este, știți acasă noi vrem ca să beneficiem
de toate aceste servicii, că suntem locuitori ai Municipiului Focșani și să nu
plătim... iar când mergem în afară nu obiectăm. Vă dau un singur exemplu, în
București pentru 5 minute în parcarea din față de la Atenee Palace eu am plătit
10 lei. Domnilor, 10 lei am plătit pentru 5 minute și nici nu m-am dat jos din
mașină. Am stat în mașină de am așteptat pe cineva, da? Și am plătit 10 lei doar
ca să intru și să ies în locul ăla că nu găseam în altă parte unde să parchez... deci,
trebuie să înțelegem cu toții că avem foarte multe solicitări din partea cetățenilor,
vor să aibă siguranța locului de parcare. S-au înmulțit exponențial mașinile și
atunci când vin acasă, mai ales dacă au un program când nu termină serviciul la
ora 16.30-17... și ajung mai târziu, la ore târzii din noapte, nu mai găsesc niciun
loc de parcare, dacă s-ar lăsa așa aleatoriu... eu cred că acest serviciu și mai ales
prin faptul că noi am identificat cât mai multe locuri de parcare inclusiv crearea
acestor locuri pe carosabil, le-a dat posibilitatea multor cetățeni să aibă siguranța
locului de parcare indiferent de ora la care vin sau pleacă.
Este un serviciu pe care noi îl oferim și în continuare ne străduim să găsim
soluții. Vă dau clar exemplu... avem acum în derulare licitația pentru amenajarea
unui parcări supra și subterane vizavi de Electrica, pe strada Leopoldina Bălănuță
îi spune adresa acolo, toată lumea o știe de strada Independenței, da? Este o zonă
și nu numai zona respectivă, sunt foarte multe zone unde noi vrem să construim
locuri de parcare, dar trebuie să înțelegeți că sistematizarea Municipiului Focșani
a fost făcută în 1975-1976-1980, în anii respectivi când media autovehiculelor
era calcuată astfel... 2 autovehicule la 10 familii, acum o familie are 2
autovehicule în medie... deci lucrurile s-au schimbat, nu avem, dacă am avea
suprafețe suficiente de parcări între blocuri, am da la toată lumea parcarea să fie
gratuită, dar nu există așa ceva... vreți să vă reamintesc că sunt țări din lume unde
nu îți dă voie să cumperi și să înmatriculezi o mașină fără să ai dovadă că ai loc
de parcare?! Vă mulțumesc.”
Domnul consilier Bîrsan Costel: ”Dacă-mi perminteți, domnule Primar,
o remarcă... având în vedere că dumneavoastră ați afirmat, sunt 40 și ceva de mii
de autoturisme în Focșani și doar 10.000 locuri de parcare... indiferent de situație,
că aceste locuri de parcare se vor plăti sau închiria și se vor plăti sau nu se vor
închiria sau nu se vor plăti, diferența de 30.000 oricum vor rămâne fără loc de
parcare, logic, da? Bun... dar în măsura în care dumneavostră, toate acele străzi
le delimitați și închiriați locurile de parcare, acele locuri de parcare, de exemplu
sâmbăta și dumminica, dacă respectivul cetățean pleacă la țară sau pleacă nu știu,
se plimbă în altă parte, acele locuri vor rămâne goale pentru că nimeni nu-și va
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parca mașina acolo. Ba nu, pentru că nu are voie, că vine Poliția Locală și ridică
mașina, da? În acest context...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule, se practică niște
chestiuni simple...”
Domnul consilier Costel Bîrsan: Domnule Primar, dați-mi voie, eu aș
sugera în felul următor: lăsați, delimitați locuri de parcare să știe fiecare ce loc
ocupă și lăsați-le libere. În felul acesta cei care pleacă vor lăsa un loc pentru cei
care vin și așa mai departe. Va fi o situație mai dinamică. Tot timpul cineva va
ocupa un loc acolo va avea unde să parcheze altfel tot timpul cineva va ofta va
trece și nu va putea parca acolo. Din dorința sau de a alerga după bani pentru
Parking nu se poate să ocupăm tot Focșaniul și să plătim la Parking locuri de
parcare.
Repet, amenajați o parcare cum ați spus vis-a-vis de Electrica. Foarte bine
faceți. Amenajați alte parcări, nu știu, găsim soluții, dar lăsați carosabilul liber
pentru cei care vor să parcheze, care nu au locuri de parcare închiriate. Asta este
părerea mea. Mulțumesc.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am introdus, sau urmează să
introducem un regulament, o modificare de regulament privind amenajarea
urbanistică în Municipiu, pentru că și aici mai este o mare problemă, foarte mulți
locuitori din Municipiu care dețin casă, curte și cu toate acestea parchează mașina
în fața casei, pe trotuar sau pe carosabil.
Și vom introduce, de fapt, vom supune dezbaterii o modificare prin care,
pe de o parte să-i oblige pe toți cei care au locuințe să-și parcheze mașina în curte,
care au case să-și parcheze mașina în curte, iar pe de altă parte, noile case care
vor fi construite vor trebui, așa cum am impus condiții pentru noile blocuri de
locuințe și pentru casele noi construite să aibă cel puțin două sau trei locuri de
parcare amenjate în curte astfel încât să nu mai fim nevoiți de fiecare dată, și vă
dau exemple n, unde sunt case de locuit, au curte și își lasă mașina în fața porții
ocupând carosabil, ocupând trotuar, stânjenind atât circulația rutieră cât și
circulația pietonilor. Mulțumesc.”
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc
domnule Primar. Supunem la vot proiectul. Mai aveți un amendament?”
Domnul consilier Dobre Claudiu-Alin: „Având în vedere că pe tronsonul
aflat pe strada Marea a Unirii între intersecția cu strada Aurora și intersecția cu
str. Ion Basgan în acest moment se practică un tarif la oră, între orele 8 și 21 și
faptul că cererile pentru parcare de reședință a locatarilor din str. Aurora și Ion
Basgan depășesc oferta existentă, vă propun modificarea taxării în regim mixt în
vederea închirierii locurilor de parcare de reședință pentru persoane fizice,
respectiv contracte închiriere pentru persoane juridice, între orele 17 și 8
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dimineața...Putem să scoatem persoanele juridice, nici o problemă, persoane
fizice.”
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Bun, dacă mai sunt și
alte discuții? ”
Domnul consilier Dobre Claudiu-Alin: „Doar pentru persoane fizice.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Să vă mai explic o chestiune.
După ce am discutat în comisie și recunosc că trebuia să vă spun imediat, au venit
colegii și mi-au arătat în Regulament. Deci, în regulament există trei categorii de
parcări, parcări mixte ceea ce propuneți dumneavoastră acum, parcări de
reședință și parcări cu plată.
Dacă în acest moment, aici rămâne la latitudinea dumneavoastră, dacă în
acest moment adoptăm această modificare, va trebui să gândim o modificare în
ansamblu pe toate parcările din Municipiul Focșani, pentru că acest regulament
este aplicabil în tot Municipiul Focșani, nu pe anumite străzi, iar Paking-ul are
libertatea de a alege tipul de taxare practicat, adică dacă este taxare mixtă, dacă
este taxare de reședință sau dacă este taxare cu plată.
Deci, până în acest moment nu există nicio stradă stabilită printr-o hotărâre
de consiliu local în care să se spună clar, domnule, pe strada asta se aplică tariful
mixt sau se aplică tarif pentru parcarea cu plată sau tarif pentru parcare de
reședință.
Dacă dumneavoastră doriți acest lucru, și este și recomandarea mea către SC
Parking, pentru străzile pe care le-ați propus dumneavoastră, sunt perfect de acord
ca să practice tariful mixt, dar asta nu înseamnă că va trebui să facă obiectul unei
hotărâri de consiliu local.
Înțelegeți ce spun? Atunci ar trebui să mergem să stabilim, aici în consiliul
local, pe fiecare stradă, ce tip de tarif se aplică, tarif mixt, reședință.
Vom face o adresă din partea dumneavoastră, a consiliului local și din
partea mea, mă alătur și eu inițiativei dumneavoastră, să le solicităm celor de la
Parking ca pe zona respectivă să fie utilizat acest tip de tarif, tariful mixt, ca să
nu apară o hotărâre de Consiliu local, că în acest moment va trebui să reluăm, să
luăm la analizat ficare străduță în parte aici în Consiliul local și să stabiliți
dumneavoastră care va fi tipul de tarif aplicat.
Dacă doriți chestiunea asta, va trebui să vorbim cu colegii de la patrimoniu
și împreună cu Parking să ne punem toți la o masă să analizăm și să vedem pe
fiecare stradă în parte care tip de tarif trebuie aplicat.
Și va trebui să facem o altă hotărâre prin care să modificăm regulamentul
de organizare și funcționare a SC Parking, care trebuie să stea pe site și așa mai
departe.
Eu zic, că cel mai bine ar fi, și domnul director aici Statache sunt convins
că este în asentimentul nostru, facem o adresă din partea Consiliului Local și a
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mea, a Primăriei Municipiului Focșani prin care le recomandăm, îi rugăm, ca pe
acea stradă să practice tariful mixt. Începând cu 1 ianuarie 2020.”
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Putem face ca și un
experiment pilot. Încercăm pe străzile astea. Vedem dacă funcționează, e în
regulă și continuăm, dacă nu, ne oprim aici și atunci putem lua în considerare
amendamentul domnului consilier ca și experiment pilot.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Mă repet. Noi putem face
o adresă și rog colegii să întocmească această adresă. Bine. Mulțumesc.”
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Atunci mai rămâne
amendamentul? Sau nu?”
Domnul consilier Dobre Claudiu-Alin: „Facem adresă. ”
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Bun. Bine domnule
consilier. Bun. Supunem la vot proiectul. ”
Se supune la vot proiectul și cum 19 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, Ciocoeaș
Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Tănase Neculai, Buzoi Dan, Gheoca
Corneliu Dumitru, Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin și Drumea Alina Ramona
și o abținere din partea domnului consilier Costel Bîrsan proiectul a fost aprobat
devenind hotărârea nr. 594.
Drept pentru care s-a încheiat prezenta minută.
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