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ROMÂNIA  

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI    

CONSILIUL LOCAL   

   

  

 

 

        

PROCES VERBAL 

din 21 aprilie 2016 

 

 

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

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

municipiului Focşani. 

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

deschide şedinţa ordinară din 21.04.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului 

Primar nr. 3454/15.04.2016, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 21 

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.  

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

votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 31.03.2016. 

Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”.   

  

  

La şedinţă participă: 

 d-na Micşunica Baciu – Director executiv - Direcţia resurse umane ; 

 d-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică; 

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

agricultură, cadastru; 

 d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică 

locală, agricultură, cadastru; 

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

 d-nul Dănuţ Grosu  - Inspector Serviciu investiţii, fond locativ; 

 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 

 d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 

 d-nul Cristian Chiosea – Inspector Serviciul 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-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine; 
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 d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine; 

 d-na Eugenia Drăguşanu – Inspector Compartimentul Proiecte; 

 d-nul Meluş Nazâru – Şef serviciu impozite şi taxe locale; 

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

Vârstnice Focsani; 

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

Socială Focşani; 

 d-nul Ion Gheorghe -  Director Poliţia Locală Focşani; 

 d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani; 

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

 d-nul Lucian Feroiu – Director Cantina de Ajutor Social Focşani; 

 d-nul Stănică Grosu - Director Clubul Sportiv Municipal Focşani. 

 

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locale.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „înainte de a supune la 

vot ordinea de zi, dacă sunt solicitări de modificare a acesteia! 

Vă rog d-nule Viceprimar Necula”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „aş dori să introduc pe ordinea de zi 

12 proiecte suplimentare şi anume:  

 

15. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Colegiului Tehnic 

„Ion Mincu” Focşani a unui post, în vederea promovării persoanei încadrate pe acest 

post într-o treaptă superioară 

  

16. proiect de hotărâre privind revocarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Administraţia 

Pieţelor Focşani SA şi desemnarea unui alt mandatar; 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 

al municipiului Focşani  

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată şi 

modificată şi a Hotărârii Consiliului local nr.115 din 31.03.2016 privind aprobarea 

listei de priorităţi; 

 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea a două schimburi de locuinţe ANL situate 

în Focşani, Cartierul Brăilei, solicitate de titularii contractelor de închiriere în 

conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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20. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pe anul 2016, pentru 

repartizarea locuinţelor cu chirie din fondul locativ de stat, în conformitate cu 

Hotărârea de Guvern nr.1275/2000 privind Normele metodologice de aplicare a 

Legii locuinţei nr.114/1996 cu modificările şi completările ulterioare 

 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza Legii locuinţei 

nr.114/1996, republicată şi modificată 

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării 

publicului nr.17390 din 14.04.2016 privind documentaţia PUZ şi aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Cartier rezidenţial şi dotări aferente aprobat prin HCL 

nr.144/323/2012 – Revizuire: Construire de locuinţe individuale” Focşani, intravilan 

str.Salcâmului, T 30, P 153 

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea avizării teraselor sezoniere amplasate pe 

domeniul public/privat al municipiului Focşani 

 

24. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării 

publicului nr.21298 din 14.04.2016 privind documentaţia PUZ şi aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire bloc de locuinţe cu spaţiu comercial la parter şi regim 

de înălţime S+P+4E şi loc de joacă pentru copii” Focşani, intravilan, str.Mare a 

Unirii nr.40A; 

 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2,15 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focşani pe anul 2016 pentru premierea sportivilor participanţi 

la a V-a ediţie a Turneului de Taekwondo ce va avea loc în data de 14 mai 2016; 

 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2,56 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focşani pe anul 2016 pentru premierea sportivilor participanţi 

la Turneul de tenis de masă, ce va avea loc pe data de 21 mai 2016; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „dacă mai sunt propuneri 

legate de ordinea de zi ! 

Dacă nu, supun spre aprobare cele 12 proiecte propuse de Viceprimarul 

municipiului Focşani”. 

 

Se supune la vot completarea ordinii de zi, cu cele 12 proiecte şi se aprobă cu 

21 voturi „pentru" .  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: prezintă proiectul ordinii 

de zi care cuprinde 14 puncte: 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  
 



 4 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului 

Focşani şi bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii, pe trimestrul I 2016, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi 

secţiunea de dezvoltare;  

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului 

Focşani pe anul 2016 a sumei de 49,70 mii lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului 

Focşani în calitate de co-organizator al Olimpiadei de Lingvistică – etapa naţională, 

care se va desfăşura în perioada 13-15 mai 2016; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului 

Focşani în calitate de co-organizator al Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar – 

etapa naţională, care se va desfăşura în perioada 19-22 mai 2016; 

 

5. proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.177/2002 privind avizarea prealabilă a documentaţiei 

tehnico-economice Faza studiu de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Locuinţe 

pentru tineret în regim de închiriere str. Brăilei nr.112 – Reţele exterioare în 

municipiul Focşani”; 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea 

realizării obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale faţadă şi tâmplărie exterioară 

clădire corp internat al Liceului G.G.Longinescu, str. Mărăşeşti nr.50, Focşani”; 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Consiliului local, prevăzut în bugetul local al municipiului 

Focşani pe anul 2016; 

 

8. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Grădiniţei cu 

program prelungit nr.18 Focşani a unui post, în vederea promovării persoanei 

încadrate pe acest post într-un grad superior; 

 

9. proiect de hotărâre privind rectificarea punctului 2 al alineatului III din art. I din 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.98/2016 privind modificarea 

anexei nr.1, anexei  nr.2 şi anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr.180/2015 privind, reorganizarea şi funcţionarea Ateneului 

Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focşani, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

10. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenului în suprafaţă de 12,00 mp situat în Focşani, Aleea Crinului nr.1, bl.1, 

sc.1, T 26, P 1565 aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, în favoarea 

SC IUNONAMED SRL, prin Săndulescu Ion; 
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11. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în 

suprafaţă de 13,00 mp. situat în Focşani, Aleea Căminului nr.3, bl.C2, judeţul 

Vrancea, T 177, P %9332 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, 

către Enache Dumitru; 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în 

suprafaţă de 49,00 mp. situat în Focşani, str.Constructorului nr.20A, judeţul 

Vrancea, T 212, P 11665% ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, 

către SC BARI SERV SRL; 

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în 

suprafaţă de 22,00 mp. situat în Focşani, str.Duiliu Zamfirescu nr.12, judeţul 

Vrancea, T 101 P 5406 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focșani, către 

Zaharia Mariana Vali; 

  

14. proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.143/2015 privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare 

a garsonierei situată în Focşani, Aleea Parc nr.9, bloc 67, tronson 13, ap.14 înscrisă 

în CF 54673-C1-U19 UAT Focşani către domnul Surăianu Nelu Năstase; 

  

 

Secţiunea a II-a – rapoarte, informări 

1. Raportul de activitate al Primarului municipiului Focşani pentru anul 2015. 

 

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 

Se supune la vot ordinii de zi în totalitatea sa şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru".  

 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Focşani şi bugetului 

instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri 

proprii, pe trimestrul I 2016, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea 

de dezvoltare;  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 131. 

 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2016 a 

sumei de 49,70 mii lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 132. 
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Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focşani în calitate de 

co-organizator al Olimpiadei de Lingvistică – etapa naţională, care se va 

desfăşura în perioada 13-15 mai 2016; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 133. 

 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focşani în calitate de 

co-organizator al Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar – etapa naţională, 

care se va desfăşura în perioada 19-22 mai 2016; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 134. 

 

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.177/2002 privind avizarea prealabilă a documentaţiei tehnico-economice 

Faza studiu de fezabilitate la obiectivul de investiţii „Locuinţe pentru tineret în 

regim de închiriere str. Brăilei nr.112 – Reţele exterioare în municipiul 

Focşani”; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 135. 

 

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de 

investiţii „Reparaţii capitale faţadă şi tâmplărie exterioară clădire corp 

internat al Liceului G.G.Longinescu, str. Mărăşeşti nr. 50, Focşani”; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere” din partea d-nului consilier Lilian Ilie, devenind 

hotărârea nr. 136. 

 

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului local, prevăzut în bugetul local al municipiului Focşani pe anul 

2016; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru” şi 3 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri Lilian Ilie şi 

Tudorel-Daniel Trofin şi Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 137.    
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Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

transformarea în statul de funcţii al Grădiniţei cu program prelungit nr.18 

Focşani a unui post, în vederea promovării persoanei încadrate pe acest post 

într-un grad superior; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 138. 

 

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

rectificarea punctului 2 al alineatului III din art. I din Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focşani nr.98/2016 privind modificarea anexei nr.1, 

anexei nr.2 şi anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Focşani nr.180/2015 privind, reorganizarea şi funcţionarea Ateneului Popular 

„Maior Gheorghe Pastia” Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 139. 

 

 Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în 

suprafaţă de 12,00 mp situat în Focşani, Aleea Crinului nr.1, bl.1, sc.1, T 26, P 

1565 aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, în favoarea SC 

IUNONAMED SRL, prin Săndulescu Ion; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 140. 

 

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

aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 13,00 mp. 

situat în Focşani, Aleea Căminului nr.3, bl.C2, judeţul Vrancea, T 177, P 

%9332 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Enache 

Dumitru; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 141. 

 

 Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 49,00 mp. 

situat în Focşani, str.Constructorului nr.20A, judeţul Vrancea, T 212, P 

11665% ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC BARI 

SERV SRL; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 142. 
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 Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 22,00 mp. 

situat în Focşani, str.Duiliu Zamfirescu nr.12, judeţul Vrancea, T 101 P 5406 ce 

aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Zaharia Mariana 

Vali; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 143. 

 

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

modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.143/2015 privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei 

situată în Focşani, Aleea Parc nr.9, bloc 67, tronson 13, ap.14 înscrisă în CF 

54673-C1-U19 UAT Focşani către domnul Surăianu Nelu Năstase; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 144. 

 

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

transformarea în statul de funcţii al Colegiului Tehnic „Ion Mincu” Focşani a 

unui post, în vederea promovării persoanei încadrate pe acest post într-o 

treaptă superioară. 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 145. 

 

Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

revocarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la SC Administraţia Pieţelor Focşani SA şi 

desemnarea unui alt mandatar. 

  

D-nul consilier Dan Buzoi: „vreau să întreb şi eu de ce se face debia acum 

revocarea, şi care este motivaţia! Pentru că la raportul de activitate, a fost foarte 

bine, a fost pe plus”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „d-nule Viceprimar 

Necula!” 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „aveţi motivarea în raportul pe care l-

am scris. Dacă binevoiţi să-l citiţi! ”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „nu l-am găsit. Îmi pare rău …” 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: “este sigur. Îmi pare foarte rău”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „am lipsit ieri, şi vă rugam să-mi spuneţi !” 

 



 9 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: “aveţi raportul. Trebuia să veniţi ieri 

la şedinţă”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „bine. Mulţumesc”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „unul din motivele pentru care s-

a iniţiat acest proiect de hotărâre, este simplul fapt că, acest mandatar al Consiliului 

Local, şi dvs. ştiţi foarte bine că de nenumărate ori am solicitat acest lucru, chiar şi 

în plenul şedinţelor, dar şi la comisii, un raport de activitate amănunţit, trimestrial, 

de fiecare dată pentru Consiliul Local, pentru a şti şi noi ce se întâmplă din timp, la 

această unitate.  

Şi lucrul acesta este valabil pentru absolut toate celelalte unităţi pe care 

Consiliul Local le păstoreşte, să spun aşa”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „să înţeleg că fiecare direcţie subordonată şi-a 

prezentat raportul, cu toate că nu l-am auzit. Oricum, mulţumesc”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „dacă nu mai sunt luări 

de cuvânt, aştept propuneri pentru funcţia de mandatar”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „din partea grupului PSD, propunerea va 

fi,d-nul Melinte Vasile, care de altfel a mai fost mandatar şi are acolo experienţă … 

probabil şi în Consiliul de Administraţie … nu ştiu dacă a fost şi în Consiliul de 

Administraţie …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „mai sunt propuneri ? 

Nu mai sunt propuneri. 

La acest punct va fi vot secret. 

Trebuie să propunem şi o comisie de numărare a voturilor. 

Vă rog, propuneri”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „propun pe d-nii consilieri: Ionuţ Mersoiu şi 

Dragoş Horhocea, dacă vrea. Şi mai trebuie o propunere, nu? 

D-nul Bâcu?”.   
 
D-nul consilier Aurel Bâcu: „nu, nu”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „d-nul consilier Vasile 

Vasiloiu”. 

 

Deci, comisia este formată din: d-nii consilieri: Ionuţ Mersoiu, Dragoş 

Horhocea şi Vasile Vasiloiu. 
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Se supune la vot comisia de numărare a voturilor şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”. 

Nu mai sunt alte propuneri se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri 

în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

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

 

D-nul Vasile Melinte              17   -         4 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „s-a luat act de rezultatul 

votului, fac menţiunea că mandatarul propus este în sală şi acceptă …  

Cred că acceptaţi postul de mandatar, da ? …” 

 

D-nul Vasile Melinte: „da”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „deci, d-nul Melinte, 

dumnealui este. 

Acestea fiind spuse, vă supun spre aprobare proiectul privind revocarea 

mandatului şi numirea unui nou mandatar, în persoana d-nului consilier judeţean 

Vasile Melinte, aici prezent”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru” şi 3 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri: Lilian Ilie, 

Gheorghiţă Berbece şi Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 146. 

 

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

aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al municipiului Focşani. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 147. 

 

 

Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe 

pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere 

în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată şi modificată şi a 

Hotărârii Consiliului local nr.115 din 31.03.2016 privind aprobarea listei de 

priorităţi; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 148. 

 

Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea a două schimburi de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul 
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Brăilei, solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu 

Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 149. 

 

Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea listei de priorităţi pe anul 2016, pentru repartizarea locuinţelor cu 

chirie din fondul locativ de stat, în conformitate cu Hotărârea de Guvern 

nr.1275/2000 privind Normele metodologice de aplicare a Legii locuinţei 

nr.114/1996 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 150. 

 

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

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe cu 

chirie din fondul locativ de stat, în baza Legii locuinţei nr.114/1996, republicată 

şi modificată. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 151. 

 

 

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

aprobarea Raportului consultării şi informării publicului nr.17390 din 

14.04.2016 privind documentaţia PUZ şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Cartier rezidenţial şi dotări aferente aprobat prin HCL nr.144/323/2012 – 

Revizuire: Construire de locuinţe individuale” Focşani, intravilan 

str.Salcâmului, T 30, P 153.   

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere” din partea d-nului consilier Lilian Ilie, devenind 

hotărârea nr. 152. 

 

 

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

aprobarea avizării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al 

municipiului Focşani. 

  

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „… o discuţie …oarecum colateral 

proiectului.  

Vreau să aducem la cunoştinţa presei şi a cetăţenilor municipiului Focşani, că 

am căzut de comun acord în comisie, să extindem pedioada de funcţionare a 

teraselor sezoniere.  
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O primă propunere care se va şi publica pentru procedura de transparenţă 

decizională, va fi cu 1 martie – 31 octombrie. După care, funcţie de amendamentele 

cetăţenilor şi de discuţiile care vor fi, vom stabili împreună o dată de început şi de 

final.  

Însă, am dori cu toţii, să dăm posibilitatea ca atunci când vremea permite, 

orice agent economic, care doreşte să deschidă o terasă înainte de 1 mai, cum este 

acum, să o facă printr-o simplă cerere, atât timp cât se încadrează în perioada pe 

care noi o stabilim ca şi perioadă maximă”. 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „o scurtă completare. 

Este şi o punere de acord cu legea antifumat, pe care vrem să o facem cu 

această ocazie”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 153. 

 

 

 Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului consultării şi informării publicului nr.21298 din 

14.04.2016 privind documentaţia PUZ şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire bloc de locuinţe cu spaţiu comercial la parter şi regim de înălţime 

S+P+4E şi loc de joacă pentru copii” Focşani, intravilan, str.Mare a Unirii 

nr.40A. 

 

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

voturi „pentru” şi 6 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri: Lilian Ilie, 

Tudorel-Daniel Trofin, Dan Buzoi, Lucian Moraru, Lionida Milea, Vasile Vasiloiu, 

devenind hotărârea nr. 154. 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „îmi cer scuze că intervin. Aţi trecut prea repede 

de la discuţii la vot şi nu am mai apucat să iau cuvântul …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „…am spus, discuţii…”. 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „…votul şi vreau să-l motivez. 

Pentru că este vorba de controversatul proiect cu blocul de pe str.Mare a 

Unirii pe care l-am refuzat la vot de aproape 4 ori anul trecut, şi este bine ca 

cetăţenii să ştie, că dacă atunci am făcut-o foarte motivat, acum proiectul poate să 

treacă.  

Eu am consultat cetăţenii din zonă, vis-a-vis de noul proiect şi nu au obiecţii. 

Foarte puţine. Şi constructorul a renunţat din spaţiul lui, la aproximativ 20%. 

Proiectul arată cu totul altfel. A scăzut cu un etaj. A apărut un loc de joacă, au 

apărut parcări. Este cu totul şi cu totul altceva. 

Este şi motivaţia pentru care am votat pentru, acest proiect şi îi doresc succes” 
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D-nul consilier Cătălin Vrabie: „din dorinţa de a fi foarte scurt, ştiţi poziţia 

noastră, însă, eu consider că, după ce am vizualizat documentele, că proiectul a 

suportat modificări minore. 

 

S-a renunţat la un etaj, locurile dacă existau înainte, există şi acum. A fost 

doar o chestiune de a convinge oamenii că a fost un proiect bun de la început. 

Mă bucur totuşi că aţi ajuns la concluzia că este un proiect bun şi merită 

votat” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „întreb, dacă mai sunt 

discuţii !” 

 

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

aprobarea alocării sumei de 2,15 mii lei din bugetul local al municipiului 

Focşani pe anul 2016 pentru premierea sportivilor participanţi la a V-a ediţie a 

Turneului de Taekwondo ce va avea loc în data de 14 mai 2016; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 155. 

 

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

aprobarea alocării sumei de 2,56 mii lei din bugetul local al municipiului 

Focşani pe anul 2016 pentru premierea sportivilor participanţi la Turneul de 

tenis de masă, ce va avea loc pe data de 21 mai 2016. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 156. 
 

 Secţiunea a II-a – rapoarte, informări 

1. Raportul de activitate al Primarului municipiului Focşani pentru anul 2015. 

 

 Nu sunt comentarii, consilierii iau act de raport. 

 

 

 

 Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „aş vrea să-l întreb pe d-nul Viceprimar Necula. 

M-am întâlnit cu cetăţenii din zona Gară, mai precis pe str.Bârsei. An de an, 

în discuţiile pe care le-am avut cu d-nul Primar Bacinschi, l-am rugat … rugămintea 

este a cetăţenilor, de a repara trotuarul, de a reabilita trotuarul de pe str.Bârsei.  

Un trotuar, care, numai trotuar nu este. Şi mi-a spus că la anul, la anul o să 

prindem în buget. Au trecut aproape 4 ani. Aceştia nu au uitat.  

Nu s-a făcut nimic pe strada respectivă, şi poate, totuşi, încep şi demarează 

lucrările şi pentru … măcar trotuarul acela, de pe partea cu blocurile. 

D-nule Necula, ce ne puteţi spune ?”. 
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D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „după cum bine ştiţi, bani sunt alocaţi 

anul acesta la Direcţia de Dezvoltare. 

Direcţia de Dezvoltare are un contract semnat cu SC CUP Salubritate SA 

Focşani, care deja a început lucrările la plombarea străzilor. 

Imediat după finalizarea lucrărilor la plombarea străzilor, se vor face şi 

trotuare. Undeva în valoare de vreo 70-80 mii Euro plus TVA, la nivelul 

municipiului Focşani. Asta înseamnă foarte multe trotuare. Cred că înseamnă în jur 

de 4 km. şi va fi şi str.Bârsei printre cele reabilitate, în mod prioritar”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „bine, mulţumesc”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „întreb, dacă mai sunt 

luări de cuvânt !” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: 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 
Ioan-Liviu Oloeriu                                  MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                          Eduard-Marian Corhană 
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