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ROMÂNIA  

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

PROCES VERBAL 

              Nr. 38938       

din 25 iunie 2016 

 

 

             Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei municipiului Focşani din B-dul 

Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc şedinţa de constituire a Consiliului Local al 

municipiului Focşani. 

  D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, 

informează că în sală este prezent d-nul Eduard Bălănescu  în calitate de  reprezentant 

al Prefectului judeţului Vrancea.  

Deasemeni este prezent d-nul Primar al municipiului Focşani, Decebal-Gabriel 

Bacinschi. 

    La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi-Valentin Misăilă – Primar ales al municipiului Focşani ; 

 d-na  Cristina Pădineanu –  Inspector- Direcţia resurse umane ; 

 d-na Simona Poieană – Şef Compartimentul buget, contabilitate; 

 d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură, cadastru; 

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ; 

 d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 

 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al  

Consiliului local; 

 d-nul Florinel Ionaşcu - Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al  

Consiliului local; 

 d-na Eugenia Drăguşanu - Inspector  Compartiment Proiecte; 

 d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 

 d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine; 

 d-nul Iulian Alexandru – Şef Birou impozite şi taxe locale; 

 Valentin Gheorghiţă – Director Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

 d-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane Vârstnice  

Focsani; 

 d-nul Săndel Ghiuţă – Director Serviciul public comunitar de evidenţa  

persoanelor Focşani; 

 d-nul Ion Gheorghe -  Director Poliţia Locală Focşani; 

 d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă Socială  

Focşani; 

 d-nul Sorin Francu – Director Teatrul municipal Focşani ; 
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 d-nul Lucian Feroiu – Director Cantina de Ajutor Social Focşani; 

 d-nul Laurenţiu Mocanu – Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice  

Focşani; 

 d-nul Petrică Butuc – Inspector Clubul Sportiv Municipal Focşani. 

 d-nul Gheorghe Vasilescu – Director SC CUP SA Focşani; 

 d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani; 

 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;  

 d-nul Gigi Jipa  – Administrator SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SA 

Focşani; 

 d-nul Răzvan Necula – Inspector Serviciul comunicare; 

 

          La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai instituţiilor subordonate şi ai mass-media locală. 

           Lucrările şedinţei sunt deschise de d-nul Eduard Bălănescu în calitate de  

reprezentant al Prefectului judeţului Vrancea.  

 D-nul Eduard Bălănescu în calitate de  reprezentant al Prefectului 

judeţului Vrancea: „Stimaţi cetăţeni ai municipiului Focşani, doamnelor si domnilor 

consilieri declaraţi aleşi, domnule Primar, declarat ales, stimaţi invitaţi, distinşi 

reprezentanţi ai mass-media, va rog să-mi permiteţi să intru în procedurile legale de 

desfăşurare a şedinţei de constituire a noului Consiliu Local al municipiului Focşani 

pentru mandatul 2016-2020, reieşit in urma alegerilor locale din 05 iunie 2016, 

şedinţă convocată de către Prefectul Judeţului Vrancea prin Ordinul nr. 

162/22.06.2016. 

  Doamnelor si domnilor, potrivit art.30, alin.2 din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

şedinţa de constituire a Consiliului Local  este legal constituită dacă participă 2/3 din 

numărul consilierilor locali aleşi. 

În conformitate cu Ordinul nr. 56/23.03.2016 emis de Prefectul judeţului 

Vrancea, Consiliul local al municipiului Focşani se compune din 21 consilieri.  

Pentru a ne asigura că avem 2/3 din acest număr total de 21 de consilieri, o să 

vă rog să-mi permiteţi să facem o prezenţă în ordine alfabetică a consilierilor prezenţi 

la această şedinţă. 

 

1. AILINCUŢEI LAURIANA - prezent 

2. ALECSANDRESCU FLORIN-DORIAN - prezent  

3. BÎRSAN COSTEL  - prezent    

4. BUZOI DAN - absent  

 

 

 D-nul Eduard Bălănescu în calitate de  reprezentant al Prefectului 

judeţului Vrancea: „domnule Secretar al municipiului Focşani, aş vrea să-mi 

precizaţi dacă au fost înregistrate cereri ale consilierilor declaraţi aleşi privind 

imposibilitatea motivată de a participa la şedinţa de constituire. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, până 

aseară la ora: 16,00 nu am avut înregistrată nici o cerere din partea nici unui consilier 

local ales. 
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5. DIMITRIU ANA-MARIA - absent 

6. DOBRE CLAUDIU-ALIN - absent  

7. DRUMEA ALINA  RAMONA - absent 

8. FILIMON IONUŢ - absent 

9. GONGU EMANUEL - prezent 

10. IORGA MARIUS-EUSEBIU - prezent 

11. LUPU CĂTĂLINA - prezent 

12. MARIA-PANAITE IRINA-ANCA - absent 

13. MATIŞAN BOGDAN-EMILIAN - prezent 

14. MERSOIU IONUŢ - prezent    

15. MIHAI PETRUŢ - prezent  

16. MIRON MARIANA - prezent       

17. NEDELCU MIHAI - prezent   

18. RADU NIŢU - prezent 

19. ŞTEFAN ION - absent    

20. TĂNASE NECULAI - absent  

21. UNGUREANU DANIEL - prezent   

 

D-nul Eduard Bălănescu în calitate de  reprezentant al Prefectului judeţului 

Vrancea: „după efectuarea prezenţei, constat că din cei 21 de consilieri declaraţi 

aleşi, sunt prezenţi 13 lipsind un număr de 8 consilieri.  

Având în vedere faptul că 2/3 din numărul de consilieri declaraţi aleşi reprezintă 

un număr de 14 consilieri constatăm că şedinţa de constituire a Consiliului Local al 

municipiului Focşani nu poate avea loc, întru-cât nu este întrunită această majoritate 

prevăzută de lege. 

În conformitate cu aceleaşi prevederi ale art.30, alin.2 din Legea nr.215/2001, 

urmează ca Prefectul judeţului Vrancea să emită un nou ordin de convocare în şedinţă 

de constituire, peste 3 zile. 

Vă mulţumim”.  

 

 

 

 

                REPREZENTANT AL              SECRETARUL 

PREFECTULUI JUDEŢULUI VRANCEA        MUNICIPIULUI FOCŞANI 

                    Eduard Bălănescu                   Eduard-Marian Corhană 

 

         

 

ÎNTOCMIT, 

                                                                                   

                               Cecilia Trufă                                                                                                                 

   
                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

TC/1 ex.       


