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P R O C E S    V E R B A L 
din  07 mai 2015      

 
 

Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul 
Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa de îndată a Consiliului Local al 
Municipiului Focşani. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide 
şedinţa de îndată din 07.05.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 
nr.808/06.05.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 17 consilieri. 
Absentează d-nii consilieri locali: Gheorghiţă Berbece, Lionida Milea, Dragoş-Puiu 
Horhocea şi Cătălin Vrabie. 

Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este 
astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
 

    .  
  

  La şedinţă participă: 
 

 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani; 
 d-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane; 
 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 
 d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, agricultură, 

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

Consiliului local; 
 d-nul Dan Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 
 d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine; 
 d-na Eugenia Drăguşanu – Inspector Compartiment Proiecte; 
 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

 
          La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 
reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

    
Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban prezintă proiectul 

ordinii de zi care cuprinde 3 puncte: 
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  1. proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 alin (2) din Anexa la Hotărârea 
Consiliului local al municipiului Focşani nr.138/2013 pentru aprobarea depunerii 
proiectului şi aprobarea Acordului de parteneriat dintre Unitatea Administrativ 
Teritorială Municipiul Focşani, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea şi 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vânători pentru întocmirea, depunerea şi 
implementarea proiectului „Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petreşti 
şi îmbunătăţirea infrastructurii de acces”;  
 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din 
domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale 
în domeniul public al municipiului Focşani şi administrarea Consiliului local al 
municipiului Focşani, în vederea amenajării unui parc;  
                                                 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din 
domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale 
în domeniul public al municipiului Focşani şi administrarea Consiliului local al 
municipiului Focşani, în vederea amenajării unui drum de acces;  
  

 
 Nu sunt discuţii şi se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 17 de voturi 

“pentru”.  
 
 
Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi:    proiect de hotărâre privind 

modificarea art. 3 alin (2) din Anexa la Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focşani nr.138/2013 pentru aprobarea depunerii proiectului şi 
aprobarea Acordului de parteneriat dintre Unitatea Administrativ Teritorială 
Municipiul Focşani, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea şi 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vânători pentru întocmirea, 
depunerea şi implementarea proiectului „Amenajarea ariei naturale de interes 
local Crâng Petreşti şi îmbunătăţirea infrastructurii de acces”;  

 
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 117. 
 
 
   Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului 
Român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al 
municipiului Focşani şi administrarea Consiliului local al municipiului Focşani, 
în vederea amenajării unui parc;  
                                                 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 118. 
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Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 
aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului 
Român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al 
municipiului Focşani şi administrarea Consiliului local al municipiului Focşani, 
în vederea amenajării unui drum de acces;  

    
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 119. 
 

  
 Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban constată că au fost 

epuizate punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte 
tuturor pentru participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
 
 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         S E C R E T A R U L 
                                                                                  MUNICIPIULUI FOCŞANI, 
         Elena-Luminiţa Balaban                              Eduard-Marian Corhană 
  
                                                                                                               
       

  ÎNTOCMIT, 
                                                                                               Cecilia Trufă 
TC/1 ex.   
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