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ROMÂNIA  
JUDEȚUL VRANCEA 
MUNICIPIUL FOCȘANI    
CONSILIUL LOCAL   

PROCES VERBAL 
din 09 septembrie 2016 

 

 

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

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

şedinţa extraordinară din 09.09.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 
4052 / 05.09.2016. Vă informez că absentează d-nii consilieri  Marius- Eusebiu Iorga, 
Emanuel Gongu, Ionuţ Filimon, Mihai Nedelcu, Claudiu-Alin Dobre şi d-na consilier 
Mariana Miron, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 15 consilieri.  

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 Cristi Valentin Misăilă – Primarul mucipiului Focşani;  
 d-nul Dan Grigoraş – Consilier, Cabinet Primar; 
 d-na Micşunica Baciu – Director executiv - Direcţia resurse umane ; 
 d-na Carmen Grosu  – Director executiv - Direcţia Economică; 
 d-na Simona Poieană – şef serviciu buget contabilitate; 
 d-na Cristina Dăscălescu – şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură, cadastru; 
 d-na Paula Mândru – serviciu juridic contencios; 
 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 
 d-na Luminiţa Mogda – Şef Serviciul Urbanism; 
 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local; 
 d-nul Dan Mihai Cazaciuc – şef serviciu Comunicare 
 d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine; 
 d-na Oana Isac – Director Creşe; 
 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;  
 d-nul Viorel Profiroiu – Director SC CUP Salubritate SRL Focşani. 

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

ai mass-media locale.  
 
Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan: „înainte de a supune la 

vot ordinea de zi, dacă sunt solicitări de modificare a acesteia! 
Vă rog d-nule Primar Cristi Valentin Misăilă”. 
 
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „d-le Preşedinte, d-nelor şi d-nilor consilieri  

mai propun introducerea pe ordinea de zi având în vedere că am primit o invitaţie în data 
de 5 septembrie de a participa în municipiul Majdanpek în Republica Serbia în perioada  
11-13 septembrie 2016 a unei delegaţii a municipiului Focşani pentru a participa la ziua 
municipiului  Majdanpek, delegaţie care va fi compusă din minim 4 reprezentanţi ai 
municipiului Focşani la propunerea consilierilor. Fiind data foarte aproape am considerat 
sa o introducem pe ordinea de zi, dacă sunteţi de acord.” 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan:  prezintă proiectul 

ordinii de zi care cuprinde 70 puncte: 
 
 
Secţiunea I – proiecte de hotărâri  
 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani 
pe anul 2016 a sumei de 3,20 mii lei pentru premierea elevului Ioan Adrian Toma care a 
obţinut medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Geografie din China, Beijing şi a 
profesorului îndrumător Octavian Dragomir, precum şi pentru acordarea de plachete de 
merit  ; 
 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 15  mii lei din bugetul local al 
municipiului Focşani pe anul 2016 Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” pentru 
participarea echipei Centrului de Excelenţă pentru Robotică Educaţională Vrancea, 
formată din doi elevi şi un profesor îndrumător la faza internaţională a World Robot 
Olympiad, care se va desfăşura în India, New Delhi în perioada 25-27 noiembrie 2016; 
 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 21,80 mii lei din bugetul local al 
municipiului Focşani pe anul 2016 pentru desfăşurarea etapei a II-a a proiectului 
„INTERFERENŢE” derulat de Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focşani, în parteneriat 
cu Lycee „Andre Alquier” din Franţa; 
 
4.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Focşani în Consiliul de administraţie la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Focşani; 
 
5.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Focşani în Consiliul de administraţie la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Focşani; 
 
6.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Focşani în Consiliul de administraţie la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 Focşani; 
 
7.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Focşani în Consiliul de administraţie la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 Focşani; 
 
8.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 17 Focșani; 
 
9.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 18 Focșani; 
 
10.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 Focșani; 
 

11.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani; 
 

12.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani; 
 

13.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială Nr. 3 Focșani; 
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14.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani; 
 

15.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială Nr. 7 Focșani; 
 

16.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani; 
 

17.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani; 
 

18.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani; 
 

19.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani; 
 

20.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani; 
 
21.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în Consiliul de administrație la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Focșani; 
 

22.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Unirea” Focșani; 
 

23.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani; 
 

24.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Focșani în Consiliul de administrație la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani; 
 

25.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani; 
 

26.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani; 
 

27.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în Consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani; 
 

28.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani; 
 
 

29.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani; 
 

30.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani; 
 
31.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar de Gimnastică Focșani; 
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32.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Focșani în Consiliul de administrație la Liceul Tehnologic „G.G. Longinescu” Focșani; 
 
33.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în Consiliul de administrație la Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focșani; 
 
34.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în Consiliul de administrație la Palatul Copiilor Focșani; 
 
35.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița cu Program 
Prelungit nr. 1 Focșani; 
 
36.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița cu Program 
Prelungit nr. 2 Focșani; 
 
37.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița cu Program 
Prelungit nr. 13 Focșani; 
 
38.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița cu Program 

Prelungit nr. 16 Focșani; 
 
39.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița cu Program 
Prelungit nr. 17 Focșani; 
 
40.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița cu Program 

Prelungit nr. 18 Focșani; 
 
41.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița cu Program 
Prelungit nr. 23 Focşani; 
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
 
42.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Nicolae 
Iorga” Focșani; 
 
43.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Ion 

Basgan” Focșani; 
 
44.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială Nr. 3 
Focșani; 
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45.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială 
„Alexandru Vlahuță” Focșani; 
 
46.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Anghel 
Saligny” Focșani; 
 
47.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Nr. 7 
Focșani; 
 
48.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Duiliu 
Zamfirescu” Focșani; 
 
49.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Ștefan 
cel Mare” Focșani; 
 
50.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Edmond 
Nicolau” Focșani; 
 
51.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Gheorghe 
Asachi” Focșani; 
 
52.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Tehnologic „G.G. 

Longinescu” Focșani; 
 
53.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” 
Focșani; 
 
54.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Valeriu D. 

Cotea” Focșani; 
 
55.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Național „Unirea” 

Focșani; 
 
56.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Național „Al. I. 
Cuza” Focșani; 
 
57.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul de Artă „Gheorghe 
Tattarescu” Focșani; 
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58.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Pedagogic „Spiru 
Haret” Focșani; 
 
59.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul cu Program Sportiv 
Focșani; 
 
60.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Economic „Mihail 
Kogălniceanu” Focșani; 
 
61.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic Auto „Traian 
Vuia” Focșani; 
 
62.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Postliceală Sanitară 
„Hippocrate” Focșani; 
 
63.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Palatul Copiilor Focșani; 
 
64.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Clubul Sportiv Școlar 
Focșani; 
 
65.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Clubul Sportiv de Gimnastică 
Focșani; 
 
66. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focșani nr. 373/2015 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Focșani, pentru anul școlar 
2016-2017; 
 

67. proiect de hotărâre privind cooperarea Municipiului Focșani cu Asociația Culturală 
Estica, în calitate de co-organizator al primei ediții a Focșani Blues Festival, în perioada 
9-11 septembrie 2016; 
 
68. proiect de hotărâre privind  aprobarea majorării capitalului social al SC CUP 

SALUBRITATE SA Focșani; 
 
69. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2016;  
 
70. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului 

Focșani și administrarea Consiliului Local al Municipiului Focșani în domeniul public al 
Statului Român și administrarea Ministerului Apărării Naționale a suprafeței de 2604 mp, 
teren situat în Focșani, T.125, P. 6585, județul Vrancea, în vederea amenajării unui 
cimitir militar; 
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Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre şi se 
aprobă cu 15 voturi „pentru”. 

 
Se supune la vot ordinii de zi în totalitatea sa şi se aprobă cu 15 voturi „pentru".  
 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan “în sală se află medaliatul 

nostru cu aur la Olimpiada Internaţională de Geografie pe care îl felicităm pentru ceea ce 
a făcut acolo şi aş dori să începem cu acest proiect de hotărâre pentru că probabil se 
pregăteşte de noul an şcolar şi nu am vrea să-i răpim din timp.” 

 
 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2016 a sumei de 3,20 mii 
lei pentru premierea elevului Ioan Adrian Toma care a obţinut medalia de aur la 
Olimpiada Internaţională de Geografie din China, Beijing şi a profesorului 
îndrumător Octavian Dragomir, precum şi pentru acordarea de plachete de merit.   

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre. 
 
 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „suma de 3.200 lei se alocă în felul următor:   
2.000 lei i-am propus pentru premierea elevului Ioan Adrian Toma, 1.000 lei premierea d-
lui profesor îndrumător Octavian Dragomir, iar 200 lei vor fi fi utilizaţi pentru achiziţia 
plachetelor.”  
 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 
voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 287 
 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă “vreau deocamdată să înmânăm ceva simbolic 
atât d-lui elev, cât şi d-lui profesor. Vă înmânez acest cec în valoare de 2.000 lei, cât si 
acesta de 1.000 lei. 

Vreau să anunţ public că luni 12.09.2016 după deschiderea anului şcolar la ora 
12,00 la sala Balada va avea loc festivitatea de premiere a tuturor olimpicilor pentru care 
dumneavoastră aţi aprobat acordarea premiilor, atât a profesorilor, cât şi a  elevilor 
premianţi la toate olimpiadele naţionale din anul şcolar 2015-2016.” 

 
Dl. consilier Radu Niţu “dl. Toma este produsul Şcolii Ştefan cel Mare, să ştie 

toată lumea.” 
 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă “mai facem o precizare că vor intra în posesia 

efectivă a sumelor de bani alocate imediat după ce vom parcurge procedura legală de 
scoaterea banilor din Trezoreria municipiului Focşani.” 
 

Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan “avem pe ordinea de zi o 
serie de proiecte pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de 
Administraţie de la unităţile de învăţământ din municipiul Focşani şi desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local în comisiile de evaluarea şi asigurarea calităţii la aceste 
unităţi de învăţământ.  

După cum am agreat în comisiile de specialitate propunerile au fost făcute în 
comisii, dar pentru a respecta procedura o să dau citire pentru fiecare şcoală în parte a 
nominalizărilor făcute în comisie, urmând ca aparatul de specialitate să facă buletinele de 
vot. 
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Unitate de 
invatamant 

preuniversitar 

Reprezentanti Consiliul de 
administratie 

Reprezentant Consiliul Local in 
Comisia pentru evaluarea si 

asigurarea calitatii 

Gradinita cu program 
prelungit nr. 1 

Ailincuţei Lauriana Dimitriu Ana- Maria 

Gradinita cu program 
prelungit nr. 2 

Buzoi Dan Drumea Alina Ramona 

Gradinita cu program 
prelungit nr. 13 

Ungureanu Daniel Dobre Claudiu Alin 

Gradinita cu program 
prelungit nr. 16 

Lupu Cătălina Ciocoeaş  Laura Mihaela 

Gradinita cu program 
prelungit nr. 17 

Bîrsan Costel Filimon Ionuţ 

Gradinita cu program 
prelungit nr. 18 

Gongu Emanuel Lupu Cătălina 

Gradinita cu program 
prelungit nr. 23 

Drumea Alina Ramona Bîrsan Costel 

Scoala Gimnaziala 
“Nicolae Iorga” 

Bîrsan Costel 
Ciocoeaş Laura-Mihaela 

Ungureanu Daniel 

 
Scoala Gimnaziala  

“ Ion Basgan “  

Gongu Emanuel 
Ailincuţei Lauriana 
Dobre Claudiu Alin 

Nedelcu Mihai 

Scoala Gimnaziala  
Nr. 3  

Ungureanu Daniel 
Tănase Neculai 

Dimitriu Ana-Maria 

Scoala Gimnaziala 
“ Anghel Saligny “ 
 

Mihai Petruţ 
Lupu Cătălina 
Maria-Panaite Irina Anca   

Filimon Ionuţ 

Scoala Gimnaziala  
Nr. 7 

Mihai Petruţ 
Dimitriu Ana-Maria 

Maria-Panaite Irina-Anca 

Scoala Gimnaziala 
“Alexandru Vlahuta” 

Ungureanu Daniel 
Filimon Ionuţ 

Ailincuţei Lauriana 

Scoala Gimnaziala 
“ Stefan cel Mare “ 

 

Radu Niţu 
Miron Mariana 
Buzoi Dan 

Alecsandrescu Florin Dorian 

Scoala Gimnaziala 
“ Duiliu Zamfirescu “ 

 

Matişan Bogdan Emilian 
Nedelcu Mihai 
Drumea Alina Ramona 

Ciocoeaş Laura Mihaela 

Colegiul Tehnic 
“Edmond Nicolau” 

 

Lupu Cătălina 
Bîrsan Costel 
Tănase Neculai 

Mihai Petruţ 

Colegiul Tehnic 
“Gheorghe Asachi” 

Gongu Emanuel 
Dobre Claudiu Alin 

Ailincuţei Lauriana 

Liceul Pedagogic  
“Spiru Haret “ 

 

Matişan Bogdan Emilian 
Bîrsan Costel 
Drumea Alina Ramona 

Lupu Cătălina 

Colegiul National 
“Unirea” 

 

Matişan Bogdan Emilian 
Miron Mariana 
Buzoi Dan 

Radu Niţu 

Colegiul Tehnic 
“Valeriu D. Cotea” 

 

Gongu Emanuel 
Dimitriu Ana-Maria 
Filimon Ionuţ 

Alecsandrescu Florin Dorian 

Liceul de Arta  
“Gheorghe Tattarescu“ 

 

Ailincuţei Lauriana 
Ciocoeaş Laura- Mihaela 

Gongu Emanuel 
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Colegiul Tehnic Auto 
“Traian Vuia” 

Alecsandrescu Florin Dorian 
Radu Niţu 

Ungureanu Daniel 

Colegiul Tehnic 
“Ion Mincu” 

Ungureanu Daniel 
Dobre Claudiu Alin 

Buzoi Dan 

Liceul cu Program 
Sportiv 

Mihai Nedelcu 
Tănase Neculai 

Drumea Alina Ramona 

Colegiul National 
“Al.I. Cuza” 

 

Radu Niţu 
Nedelcu Mihai 
Dimitriu Ana-Maria 

Matişan Bogdan Emilian 

Colegiul Economic 
“Mihail Kogalniceanu “ 
 

Lupu Cătălina 
Ailincuţei Lauriana 
Maria-Panaite Irina Anca 

Nedelcu Mihai 

Clubul Sportiv Scolar 
 

Mihai Petruţ 
Tănase Neculai 

Dobre Claudiu Alin 

Clubul Sportiv Scolar 
de Gimnastica 

Buzoi Dan Mihai Petruţ 

Liceul Tehnologic 
“ G.G. Longinescu “  

Alecsandrescu Florin Dorian 
Ciocoeaş Laura Mihaela 

Tănase Neculai 

Scoala Postliceala 
Sanitara “Hippocrate“ 

Buzoi Dan Miron Mariana 

Palatul Copiilor 
Focsani 

Drumea Alina Ramona 
Filimon Ionuţ 

Maria-Panaite Irina Anca 

 
 
Vă rog să faceţi propuneri şi pentru delegaţia care va merge în Serbia la 

Majdanpek în perioada 11-13 septembrie.” 
 
Dl. consilier Dan Buzoi “propunem de d-na consilier Dimitriu Ana- Maria.” 
 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan “din partea grupului PSD 

propunem pe dl. consilier Ungureanu Daniel şi propun din partea aparatului pe d-na 
Pascaru Carmen.” 

 
Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă “din partea aparatului de specialitate, aş 

propune să meargă un reprezentant de la serviciul Comunicare. 
 
Dl. Dan Mihai Cazaciuc şef serviciu comunicare “eu nu pot merge.” 
 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan “trecem în proiectul de 

hotărâre un reprezentant din partea Primarului. 
Rog aparatul de specialitate să facă buletinele de vot. 
Să trecem şi la nominalizarea comisiei de numărare a voturilor.” 
 
Dl. consilier Dan Buzoi “propun pe dl. consilier Radu Niţu”. 
 
Dl. consilier Radu Niţu “ propun pe dl. consilier Dan Buzoi şi pe dl. consilier 

Dorian Alecsandrescu.” 
 
Nu mai sunt alte propuneri şi se supune la vot comisia de numărare a voturilor cu 

propunerile făcute şi se aprobă cu 15 voturi „pentru”. 
 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
alocării sumei de 15  mii lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2016 
Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” pentru participarea echipei Centrului de 
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Excelenţă pentru Robotică Educaţională Vrancea, formată din doi elevi şi un 
profesor îndrumător la faza internaţională a World Robot Olympiad, care se va 
desfăşura în India, New Delhi în perioada 25-27 noiembrie 2016. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 288 

 
Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 21,80 mii lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 
2016 pentru desfăşurarea etapei a II-a a proiectului „INTERFERENŢE” derulat de 
Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focşani, în parteneriat cu Lycee „Andre 
Alquier” din Franţa. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 289 
 

Se prezintă punctul 66 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 373/2015 
privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de 
stat și particular din Municipiul Focșani, pentru anul școlar 2016-2017. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 290 
 

Se prezintă punctul 67 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind cooperarea 

Municipiului Focșani cu Asociația Culturală Estica, în calitate de co-organizator al 
primei ediții a Focșani Blues Festival, în perioada 9-11 septembrie 2016. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 291 
 

Se prezintă punctul 68 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind  aprobarea 
majorării capitalului social al SC CUP SALUBRITATE SA Focşani. 

 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre. 
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 292 
 

Se prezintă punctul 69 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului general al municipiului Focşani pe anul 2016.  
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Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii 
pe marginea proiectului de hotărâre. 
 
 Dl. consilier Dan Buzoi „nu ne vom opune la acest proiect, dar vreau să fac o 
menţiune. Salutăm faptul că dl. Primar va înmâna premiile luni elevilor olimpici, dar când 
noi am vrut să mărim, să dublăm de fapt sumele, nu s-au găsit fondurile adecvate şi nu 
s-a putut vota acel amendament pe care l-am făcut atunci, poate dacă venea din partea 
dumneavoastră poate se găseau fonduri şi se şi vota. Văd că s-a luat din nou de la 
drumuri, de la străzi, iar acum am terminat bugetul şi începem cu Sud-ul.” 
 
 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „ce vreau să vă reamintesc este faptul că 
atunci când dumneavoastră, grupul PNL, aţi propus alocarea acelor sume pentru 
premierea elevilor nu aveam o listă exactă, finală, cu toţi elevii care au fost premiaţi pe 
de o parte, iar pe de altă parte propunerea dumneavoastră de rectificare nu stabilea 
foarte clar un capitol de unde vom putea lua banii. Chetiunea este simplă, noi am luat 
nişte sume pentru care am avut nevoie, au fost stabilite la începutul anului 2016 şi aceste 
sume nu au fost luate întâmplător sunt unele lucrări care nu se mai pot realiza până la 
sfârşitul anului, dar nu au fost luate sumele integral. Dacă la grupul de străzi Coteşti, 
Ştefan cel Mare, Popa Şapcă, Magheru a fost alocată o sumă iniţial de acolo s-a luat 
doar o parte din ea.” 
 
 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „îmi cer scuze d-le Primar o să vă readuc eu 
aminte că în data de 28.07.2016 a fost discuţia acesta, în şedinţa de consiliu când  a fost 
vorba de alocarea banilor pentru elevi, când am primit lista de la Inspectoratul Şcolar cu 
elevii şi profesorii care i-au pregătit. Vorbesc de cei care au luat premii la nivel naţional.” 
 

Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „au fost mai multe discuţii pe acest subiect, eu 
vorbeam de prima dată când nu se ştia numărul şi numele elevilor. Dl. fost consilier Ion 
Ştefan propunea nişte sume foarte mari şi făra a stabili de unde se vor lua acele sume 
pentru a fi alocate.” 
 

Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan „am rugămintea ca atunci 
când vreţi să luaţi cuvântul să solicitaţi preşedintelui de şedinţă acest lucru. Mulţumesc.” 

 
Dl. consiler Neculai Tănase „dacă tot se acordă, noi Consiliul Local votăm acest 

proiect de hotărâre pentru înmânarea acestor premii eu propun ca alături de dl. Primar să 
participe la înmânarea acestor premii şi consilierii sau măcar reprezentanţii de la fiecare 
grup de consilieri.” 
 
 Dl. Primar Cristi Valentin Misăilă „tocmai de aceea am făcut şi anunţul în cadrul 
şedinţei pentru a vă aduce la cunoştinţă, nu avem nimic împotrivă.” 
 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 
voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 293 
 

Se prezintă punctul 70 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

trecerii din domeniul public al municipiului Focșani și administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Focșani în domeniul public al Statului Român și administrarea 
Ministerului Apărării Naționale a suprafeței de 2604 mp, teren situat în Focșani, 

T.125, P. 6585, județul Vrancea, în vederea amenajării unui cimitir militar. 
 
Dl. Preşedinte de şedinta Bogdan Emilian Matişan întreabă dacă sunt discuţii 

pe marginea proiectului de hotărâre. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 294 

 
 
Se prezintă proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de 

hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 11-13 septembrie 2016, a unei 
delegaţii a Municipiului Focşani în Municipiul Majdanpek, Republica Serbia pentru 
a participa la Ziua Municipiului Majdanpek. 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu   15   -  - 
Dl. consilier Daniel Ungureanu   15   -  - 
D-na Carmen Pascaru    15   -  - 

 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 295 
 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 
administraţie la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Focşani. 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier Lauriana  Ailincuţei  15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 296 
 
 
Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 
administraţie la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Focşani. 

  
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl.  consilier Dan Buzoi    15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 297 
 

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 
administraţie la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 Focşani.  

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
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Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 
următorul: 

 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl.  consilier Daniel Ungureanu   15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 298 
 

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 
administraţie la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 Focşani. 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier  Cătălina Lupu   15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 14 

voturi  „pentru”, dl. consilier Neculai Tănase este ieşit din sală, devenind hotărârea nr. 
299 

 
Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 
administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 17 Focşani. 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl.  consilier Costel Bîrsan    15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 300 
 

Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 18 Focşani. 
   

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl.  consilier Emanuel Gongu   15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 301 
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Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 
administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 Focşani.  

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier Alina Ramona Drumea  15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 302 
 
 

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focşani. 
 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Costel Bîrsan    15   -  - 
Dna consilier Laura Mihaela Ciocoeaş  15   -  - 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 303 
 
Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 
administrație la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focşani. 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl.  consilier Emanuel Gongu   15   -  - 
D-na consilier Lauriana Ailincuţei   15   -  - 
Dl. consilier Alin Claudiu Dobre   15   -  - 

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

unanimitate voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 304 
 

Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială Nr. 3 Focşani.  
 
 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
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                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 
Dl. consilier  Daniel Ungureanu   15   -  - 
Dl. consilier Neculai Tănase   15   -  - 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 305 
 

 Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 
administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani.  
 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Mihai Petruţ    15   -  - 
D-na consilier  Cătălina Lupu   15   -  - 
D-na consilier Maria Panaite Irina  Anca  15   -  - 
 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 
unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 306 

 
 
Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de 

administrație la Școala Gimnazială Nr. 7 Focşani. 
 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                               voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi 

„nule” 
Dl. consilier Mihai Petruţ    15   -  - 
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu   15   -  - 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 307 
 
 
Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 

administrație la Şcoala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focşani. 
  
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                               voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi 

„nule” 
Dl. consilier  Daniel Ungureanu   15   -  - 
Dl. consilier  Ionuţ Filimon    15   -  - 
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Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 
unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 308 

 
Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 
administrație la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Focşani.  

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Niţu Radu    15   -  - 
D-na consilier Mariana Miron   15   -  - 
Dl. consilier Dan Buzoi    15   -  - 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 309 
 
 
Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 
administrație la Şcoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan  15   -  - 
Dl. consilier Mihai Nedelcu    15   -  - 
D-na consilier  Alina Ramona Drumea  15   -  - 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 310 
 
 
Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 
administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focşani. 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier Cătălina Lupu   15   -  - 
Dl. consilier Costel Bîrsan    15   -  - 
Dl. consilier Neculai Tănase   15   -  - 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 311 
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Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 
administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Emanuel Gongu   15   -  - 
Dl. consilier Alin Claudiu Dobre   15   -  - 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 312 
 

Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 

administrație la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Focşani 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan  15   -  - 
Dl. consilier Costel Bîrsan    15   -  - 
D-na consilier Alina Ramona Drumea  15   -  - 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 313 
 

Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 
administrație la Colegiul Național „Unirea” Focşani. 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan  15   -  - 
D-na consilier Mariana Miron   15   -  - 
Dl. consilier Dan Buzoi    15   -  - 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 314 
 

Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focşani. 
 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
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                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 
Dl. consilier Emanuel Gongu   15   -  - 
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu   15   -  - 
Dl. consilier Ionuţ Filimon    15   -  - 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 315 
 
Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 
administrație la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focşani. 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier Lauriana Ailincuţei   15   -  - 
D-na consilier Mihaela Laura Ciocoeaş  15 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 316 
 

 Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 
administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Dorian Florin Alecsandrescu 15   -  - 
Dl. consilier Nitu Radu    15   -  -  

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 317 
 
 

 Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 
administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focşani 
 

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Daniel Ungureanu   15   -  - 
Dl. consilier Alin Claudiu Dobre    15   -  - 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 318 
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 Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 
administrație la Liceul cu Program Sportiv Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Mihai Nedelcu    15   -  - 
Dl. consilier Neculai Tănase   15   -  - 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 319 
 
     

 Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 

administrație la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focşani 
 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Niţu Radu    15   -  - 
Dl. consilier MIhai Nedelcu    15   -  - 
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu   15   -  - 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 320 
 
Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 
administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier Cătălina Lupu   15   -  - 
D-na consilier Lauriana Ailincuţei   15   -  - 
D-na consilier Anca Irina Maria Panaite   15   -  - 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 321 
 
Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 
administrație la Clubul Sportiv Şcolar Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
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                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 
Dl. consilier Mihai Petruţ    15   -  - 
Dl. consilier Neculai Tănase   15   -  - 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 322 
 

Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 
administrație la Clubul Sportiv Şcolar de Gimnastică Focşani  

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl.  consilier Dan Buzoi    15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 323 
 
Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 
administrație la Liceul Tehnologic „G.G. Longinescu” Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Dorian Florin Alecsandrescu 15   -  - 
D-na consilier Mihaela Laura Ciocoeaş  15   -  - 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 324 
 
Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 
administrație la Şcoala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl.  consilier Dan Buzoi    15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 325 
 
Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de 
administrație la Palatul Copiilor Focşani 

  
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
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Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 
următorul: 

 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier  Alina Ramona Drumea  15   -  - 
Dl. consilier Ionuţ Filimon    15   -  - 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 326 
 
Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Focşani. 

 
 S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu   15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 327 
 
Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calității la Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Focşani 
 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier Alina Ramona Drumea  15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 328 
 
Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Grădinița cu Program Prelungit nr. 13 Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Alin Claudiu Dobre   15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 329 
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Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier Mihaela Laura Ciocoeaş  15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 330 
 
Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Grădinița cu Program Prelungit nr. 17 Focşani 

  
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Ionuţ Filimon    15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 331 
 
Se prezintă punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Grădinița cu Program Prelungit nr. 18 Focşani. 
  

S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier Cătălina Lupu   15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 332 
 
Se prezintă punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calității la Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 Focşani  
 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Costel  Bîrsan   15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 333 
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Se prezintă punctul 42 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                           voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Daniel Ungureanu   15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 334 
 
Se prezintă punctul 43 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calității la Şcoala Gimnazială „Ion Basgan” Focşani. 
 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl.  consilier Mihai Nedelcu   15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 335 
 

Se prezintă punctul 44 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier  Ana-Maria Dimitriu   15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 336 
 
Se prezintă punctul 45 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calității la Şcoala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focşani 
 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier  Lauriana Ailincuţei   15   -  - 
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Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 
unanimitate voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 337 

 
Se prezintă punctul 46 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Şcoala Gimnazială „Anghel Saligny” Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Ionuţ Filimon    15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 338 
 
Se prezintă punctul 47 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Şcoala Gimnazială „Nr. 7 Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier Irina Anca Maria Panaite  15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 339 
 
Se prezintă punctul 48 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Şcoala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier Mihaela Laura Ciocoeaş  15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 340 
 
Se prezintă punctul 49 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calității la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Focşani 
 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Dorian Florin Alecsandrescu 15   -  - 
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Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 341 
 
Se prezintă punctul 50 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Mihai Petruţ    15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 342 
 
Se prezintă punctul 51 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier Lauriana Ailincuţei   15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 343 
 
Se prezintă punctul 52 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Liceul Tehnologic „G.G. Longinescu” Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Neculai Tănase    15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 344 
 
Se prezintă punctul 53 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focşani. 
 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
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                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 
Dl. consilier Dan Buzoi    15   -  - 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 345 
 
Se prezintă punctul 54 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
                            voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Dorian Florin Alecsandrescu 15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 346 
 
 
Se prezintă punctul 55 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Colegiul Național „Unirea” Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Niţu Radu    15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 347 
 
Se prezintă punctul 56 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan  15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 348 
 
Se prezintă punctul 57 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calității la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focşani  
 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Emanuel Gongu   15   -  - 
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Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 349 
 
Se prezintă punctul 58 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier Cătălina Lupu   15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 350 
 
Se prezintă punctul 59 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Liceul cu Program Sportiv Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 
Dl.  consilier Alina Ramona Drumea  15   -  - 

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

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 351 
 
Se prezintă punctul 60 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” 
Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Mihai Nedelcu    15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 352 
 
Se prezintă punctul 61 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Daniel Ungureanu   15   -  - 
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Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 
unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 353 

 
Se prezintă punctul 62 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Şcoala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier Mariana Miron   15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 354 
 
Se prezintă punctul 63 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Palatul Copiilor Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

D-na consilier Anca Irina Maria Panaite  15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 355 
 
Se prezintă punctul 64 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calității la Clubul Sportiv Şcolar Focşani 

 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Alin Claudiu Dobre   15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 356 
 
Se prezintă punctul 65 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calității la Clubul Sportiv de Gimnastică Focşani. 
 
S-au distribuit buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 
                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

Dl. consilier Mihai Petruţ    15   -  - 
 
Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

unanimitate voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 357 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan Emilian Matişan: 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,                            SECRETARUL 
             Bogdan Emilian Matişan                       MUNICIPIULUI FOCŞANI, 
                                                                   Eduard-Marian Corhană 
  
 
 
                                                                                             

     ÎNTOCMIT, 
Daniela Bobeică 
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