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ROMÂNIA  

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

   

  

PROCES VERBAL 

din 28 ianuarie 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 28.01.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 

136/22.01.2016, 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 10.12.2015. 

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

„pentru”. 

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

votului procesul verbal al şedinţei  extraordinare din  22.12.2015. 

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

„pentru”. 

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

votului procesul verbal al şedinţei  extraordinare din  18.01.2016. 

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

„pentru”. 

 

    La şedinţă participă: 

 

 d-na Cristina Pădineanu –Inspector Direcţia resurse umane; 

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

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

agricultură,  

cadastru; 

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 
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 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ; 

 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 

 d-na Valentina Gătej – Şef Birou agricultură, cadastru; 

 d-na Mirela Stoian – Inspector Compartiment autorizare agenţi economici; 

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

Consiliului local; 

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

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

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

 d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani; 

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

Focşani; 

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

 d-nul Ion Gheorghe - Director Poliţia Locală Focşani; 

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

 d-nul Sile  Velniţă – Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice  

Focşani; 

 d-nul Fane Popa – Director SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SA Focşani; 

 d-nul Liviu Băeţelu – Contabil şef - SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SA  

Focşani; 

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

 

 

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

ai mass-media locale.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie prezintă proiectul ordinii de zi 

care cuprinde 32 puncte: 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 

ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR FOCŞANI SA pe anul 2016 şi estimat pe următorii 2 

ani; 

                                                        

2. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 

TRANSPORT PUBLIC SA Focşani pe anul 2016 şi estimat pe următorii 2 ani; 
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3. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 

ENET SA Focşani pe anul 2016 şi estimat pe următorii 2 ani; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.2 şi art.3 din Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.36/2015 din 31.07.2012 privind 

aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi 

furnizarea energiei termice de către SC ENET SA Focşani; 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare a energiei termice 

furnizată populaţiei prin sistem centralizat, în municipiul Focşani; 

                                                             

6. proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului termoenergetic pentru activităţile 

de transport şi distribuţie a energiei termice ale SC ENET SA Focşani; 

 

7. proiect de hotărâre privind modificarea  anexei la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.372/2015 pentru stabilirea nivelurilor pentru valorile 

impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 

amenzilor aplicabile în anul fiscal 2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

8. proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubritate pentru 

persoanele fizice şi juridice care nu au încheiat contract de salubritate şi beneficiază 

de aceste servicii; 

 

9. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcții al Serviciului Public 

Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani a trei posturi, în 

vederea promovării într-un grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici 

încadraţi pe aceste posturi; 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 

numărului de personal pentru Primăria municipiului Focşani; 

                                      

11. proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 

pentru perioada 2016-2020 la nivelul municipiului Focşani; 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiune privind serviciile 

sociale al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Focşani pentru anul 2016; 

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea fişei de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale realizate în anul 2015 de către doamna Pascaru Carmen, 

consilier juridic, gradul II în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului 

local al municipiului Focşani; 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea ca modalitate de gestiune pentru Serviciul 

de iluminat public în municipiul Focşani, gestiunea delegată cu atribuirea contractului 

prin licitaţie publică; 
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15. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind deţinerea, creşterea 

şi circulaţia animalelor domestice şi de companie pe raza municipiului Focşani; 

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de autorizare a 

comercializării produselor şi serviciilor de piaţă în unităţile comerciale şi în sistem 

ambulant pe raza municipiului Focşani; 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unităţii locative situate în str. 

Revoluţiei nr.19, bl.P3, ap.34, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani; 

18. proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea anexelor la  Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Focşani nr.59/2007 privind aprobarea inventarierii 

şi clasificării parcărilor şi locurilor de parcare din municipiul Focşani, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

19. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focşani nr.54/1999 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică 

a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, în vederea 

realizării de construcţii provizorii de garaj în municipiul Focşani; 

                                                             

20. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în 

suprafaţă de 20,00 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Focşani, Aleea 

Echităţii T.203, P.11104, judeţul Vrancea; 

 

21. proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 1886 

mp. situat în Focşani, str.Antrepozite nr.5, T.15, P.887 ce aparţine domeniului privat 

al municipiului Focşani, aferent imobilelor-construcţii cu destinaţia spaţiu producţie, 

atelier tinichigerie şi atelier croitorie către Societatea Comercială Accesorii Textile 

SRL, proprietar al acestor construcţii; 

 

22. proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 

152,51 mp. situat în Focşani, str. Ştefan cel Mare nr.2, bl.8, T.161, P. 8299 ce 

aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, aferent imobilelor-construcţii cu 

destinaţia spaţii comerciale către Societatea Cooperativă Meşteşugărească „Sporul” 

Focşani, proprietar al acestor construcţii; 

 

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

suprafaţă de 22,00 mp. situat în Focşani, Aleea Echităţii nr.11, bl. M6, judeţul 

Vrancea, T 204, P %11144 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, 

către Adam Adrian şi Titiana-Delia; 

 

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

suprafaţă de 39,57 mp. situat în Focşani, str.Longinescu nr.36, judeţul Vrancea, T 19, 

P %1157 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Nechifor Fănel-

Ştefan; 
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25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în 

suprafaţă de 30,27 mp. situat în Focşani, str.Republicii nr.8, judeţul Vrancea, T 104, 

P %5509 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC SMART 

GROUP SOLUTION SRL; 

 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz 

şi servitute asupra unui teren în suprafaţă de 4,8 mp. către SC FEE ELECTRICA 

DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD SA; 

                                       

27. 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.27/2015 privind aprobarea listei de 

priorităţi; 

                                            

28. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia Buda 

Andreea Mirela din imobilul situat în Focşani, str. Bradului nr.9, bl.9,ap.13 în 

imobilul situat în Focşani, str.Ulmului nr.3, bl.3 ,ap.11  în conformitate cu Legea 

locuinţei nr.114/1996 republicată  şi modificată; 

 

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

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

locuinţei nr.114/1996, republicată şi  modificată; 

                                              

30. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării si informării 

publicului nr.775 din 13.01.2016 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal  ”Atragerea în intravilan a unei suprafeţe de teren de 5013 mp 

pentru construire hală producţie confecţii textile parter (activităţi conexe fabricii 

existente) şi împrejmuire“– Focşani, extravilan, T.22, P.62, lot 2; 

    

31. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării 

publicului publicului nr.57124 din 15.10.2015 privind documentaţia P.U.Z., şi 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal  ”Atragere în intravilan a suprafetei de 657 mp, 

teren arabil, în vederea construirii unei unităţi de producţie confecţii textile“  –  

Focşani, extravilan şi intravilan, str. Brăilei, T.79, P.416 ; 

 

32. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării 

publicului nr.49667 din 10.09.2015 privind documentaţia P.U.D., şi aprobarea 

Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuinţă S+P+2E“ – Focşani, intravilan, 

str.1 Decembrie 1918, nr.1A ; 
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Secţiunea a II-a – rapoarte, informări 

 

1. Raport de activitate pe anul 2015 al Serviciului Public Local de Asistenţă 

Socială  

Focşani; 

 

2. Raport privind verificarea activităţilor asistenţilor personali ai persoanelor cu  

handicap în semestrul II al anului 2015; 

 

3. Raport pentru anul 2015 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

 

4. Informare privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria  

municipiului Focşani, audienţelor, în perioada 01.07.2015-31.12.2015; 

 

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „am cunoştinţă de faptul că 

este o completare la ordinea de zi, vă rog d-nule viceprimar Necula”. 

 

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

număr de 2 proiecte şi anume: 

 

1. proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL 258/24.09.2015 

privind aprobarea transmiterii din domeniul public al municipiului Focşani şi 

administrarea Consiliului local al municipiului Focşani în domeniul public al 

judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea, a suprafeţei de 1000 

mp., teren situat în Focşani, Calea Munteniei nr.57. T.83, P.435%, judeţul Vrancea, 

în vederea construirii de locuinţe pentru tinerii specialişti din sănătate; 

 

2. proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.268/2015, privind, aprobarea 

Raportului consultării şi informării publicului nr.50004 din 09.09.2015 privind 

documentaţia PUZ şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal, construire bloc de locuinţe 

şi spaţii de birouri, subsol, parter + 3 etaje + mansardă, împrejmuire, Focşani, 

str.Mioriţa nr.10. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „mai sunt alte proiecte de 

hotărâre, alte proiecte de modificarea ordinii de zi? 

Nu mai sunt”. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr.1 în completarea ordinii de zi şi se 

aprobă cu 21 voturi „pentru" .  
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Se supune la vot proiectul de hotărâre nr.2 în completarea ordinii de zi şi nu se 

aprobă cu 3 voturi „pentru" din partea d-nilor consilier Ionel-Gabriel Necula, Elena 

Cucu şi Marius-Eusebiu Iorga şi 18 voturi „abţinere” .  

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „în condiţiile în care nu 

primeşte votul dvs. acest proiect, nu va fi introdus pe ordinea de zi. 

Vreau să menţionez eu, aici, în calitatea mea de preşedinte de şedinţă, faptul că 

motivul pentru care acest proiect de hotărâre nu a fost introdus astăzi, este că, abia am 

primit, înaintea şedinţei motivarea avizului de nelegalitate de la Prefectura judeţului 

Vrancea, nu avem la acest moment punctele de vedere ale aparatului de specialitate 

ale municipalităţii, în speţă, serviciul de urbanism şi serviciul juridic. 

Am convenit cu executivul, ca până săptămâna viitoare când vom avea o 

şedinţă pentru a discuta bugetul, să avem şi aceste puncte de vedere, urmând ca 

discuţia pe fond referitor la acest proiect de hotărâre, să o avem la următoarea 

şedinţă, adică peste o săptămână sau 10 zile, în funcţie cât de repede vom reuşi să ne 

întâlnim pentru buget”. 

Supun la vot ordinea de zi, cu menţiunea că va intra pe ordinea de zi şi 

proiectul privind blocul pentru medici. 

Se supune la vot ordinii de zi şi se aprobă cu 21 voturi „pentru" .  

 

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

bugetului de venituri şi cheltuieli al SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR 

FOCŞANI SA pe anul 2016 şi estimat pe următorii 2 ani; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 14. 

 

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

bugetului de venituri şi cheltuieli al SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani pe 

anul 2016 şi estimat pe următorii 2 ani; 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 15. 

 

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

bugetului de venituri şi cheltuieli al SC ENET SA Focşani pe anul 2016 şi 

estimat pe următorii 2 ani; 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 16. 

 

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

modificării art.2 şi art.3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.36/2015 din 31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru 
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producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice de către SC 

ENET SA Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: ”cred că este o greşeală aici. 

Da. Nu poate fi, 36/2015. Sper să nu greşesc eu”. 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 17. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „au apărut în presă ceva 

materiale săptămâna asta, referitor la preţul Gcal, avem pe ordinea de zi următorul 

proiect de hotărâre şi aici vom discuta şi o să-l rog şi pe d-nul director, să ne dea nişte 

explicaţii”. 

 

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

preţului local de facturare a energiei termice furnizată populaţiei prin sistem 

centralizat, în municipiul Focşani; 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „d-nule director Merchea, vă 

rog să explicaţi pentru populaţie, diferenţa dintre tariful de producţie şi tariful de 

facturare către populaţie, ca să înţelegem astfel cum am ajuns la preţul pe care-l 

propuneţi dvs.”. 

 

D-nul director Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani: „preţul Gcal 

nu-l propunem noi, el este reglementat de ANRE şi el se compune din mai multe 

componente. 

O componentă este cea referitoare la preţul de producţie în centrala termică. 

Preţul de producţie în centrala termică, datorită măsurilor care s-au luat, s-a 

redus. Şi în aceste condiţii ANRE-ul, a dat o hotărâre prin care acest preţ a scăzut cu 

6,29 lei. 

Practic, ceea ce plăteşte populaţia este preţul local de referinţă. Care preţ local 

de referinţă, este o parte din preţul Gcal şi care este hotărât de Consiliul local. 

Există un grafic,de mărire a preţului local de referinţă asumat de către Consiliul 

local în momentul în care s-a cerut cerere de finanţare, pentru proiectul de reabilitare 

a sistemului, şi care are anumite etape. 

De aceea, preţul local de referinţă, sau mai pe româneşte, ceea ce populaţia 

trebuie să plătească, se va majora de la 252 lei, la 255 lei. Practic, creşte cu 3 lei, 

scăzând în acelaşi timp partea de subvenţie pe care o suportă Consiliul local”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „mai pe scurt. 

Preţul de producţie are 2 componente mari. Preţul de local de referinţă sau 

preţul pe care-l plăteşte populaţia şi subvenţia plătită de municipiul Focşani. 

Municipiul Focşani şi-a asumat când a depus proiectul că, în mod gradual, 

preţul de facturare către populaţie va creşte simultan cu scăderea preţului de 

producţie, astfel încât la un anumit moment subvenţia plătită de municipiul Focşani 

către ENET să fie zero. 
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De asta au fost tot felul de confuzii că, creşte sau scade preţul. Preţul plătit de 

populaţie în acest moment, în acest an, creşte cu 3 lei.” 

 

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-lui consilier Lilian Ilie, devenind 

hotărârea nr. 18. 

 

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

bilanţului termoenergetic pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei 

termice ale SC ENET SA Focşani; 

  

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

voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 19. 

  

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

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.372/2015 pentru stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor 

şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în 

anul fiscal 2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „am ascultat ieri de la d-nul Nazîru 

informaţii privitoare la acest proiect, este o completare de fapt şi de drept la ideea pe 

care noi am votat-o în şedinţa trecută de reinstaurare de fapt şi de drept a taxei de 

autorizare pentru persoane fizice autorizate, sper să nu greşesc d-nule Nazîru. 

Dacă la şedinţa trecută am considerat că societăţile comerciale au totuşi un 

nivel de rulaj financiar suficient cât să achite această taxă, sunt multe persoane fizice 

autorizate, care au venituri mici şi foarte mici. 

În consecinţă, cred că o taxă  opţională pe care o să-o instituim noi astăzi, nu 

este în beneficiul lor şi nici al nostru ca municipalitate. 

Eu v-aş ruga să mai considerăm un pic această taxă şi să ne abţinem azi de a o 

vota”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „mai sunt comentarii?  

D-nule Nazîru, vă rog frumos să-mi explicaţi şi mie dacă nu şi colegilor noştri 

exact ce reprezintă taxa aceasta şi în ce situaţii se aplică”. 

 

D-nul Meluş Nazîru: „… este reglementată de Legea nr. 571 până la sfârşitul 

anului 2015.  

Noul Cod Fiscal nu a mai reglementat nici pentru persoane fizice, nici pentru 

persoane juridice, urmare întrebării puse la Ministerul de Finanţe, ni s-a comunicat că 

asemenea taxă, poate fi stabilită la nivel local prin adoptarea ei în şedinţă de Consiliu 

local. 

Repet, am avut-o până la sfârşitul anului 2015, nu a fost o problemă. Ba chiar, 

persoanele fizice care necesită autorizarea de funcţionare au venit şi au întrebat de ea.  
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Acesta a fost şi motivul pentru care am reinstituit-o. Este firesc să fie. Pentru 

că atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice desfăşoară activitate comercială în 

spaţiile care necesită autorizare. 

Altă motivare, nu am.  

A fost, am propus, să o menţinem”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „domnule Preşedinte, permiteţi. 

Puteţi să ne estimaţi un cuantum al acestei taxe încasate?  

Cât ar însemna  pentru Primăria Focşani, pe parcursul unui an? ”. 

 

D-nul Meluş Nazîru: „nu am făcut un total pe persoane fizice, persoane 

juridice. 

De la ambele categorii de societăţi, s-au încasat în jur de 3 miliarde lei vechi pe 

an”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „şi măcar, o aproximare, aşa, nu ştiţi? 

Măcar procentual. 60 societăţi, 40 …”. 

 

D-nul Meluş Nazîru: „cred că-i chiar mai bine…” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „chiar mai bine …”. 

 

D-nul Meluş Nazîru: „se duce undeva, pe la societăţi, 60 – 70. 65%, 30%, 

poate chiar sub 30, la persoane fizice”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „deci, ca să facem o aproximare, ar fi 

vorba de 1 miliard lei vechi. Adică 100 mii…” 

 

D-nul Meluş Nazîru: „repet, ea a fost, nu este o noutate …” 

  

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „ştim. Reinstaurăm de fapt şi de drept 

o taxă care s-a plătit până acum, dar nu este obligatorie. Asta voiam să spun…”. 

 

D-nul Meluş Nazîru: „nu este obligatorie, având în vedere şi reglementările 

Codului Fiscal nou…” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „ok. Mulţumesc”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „domnule director, această 

taxă pe care o instituim astăzi este doar pentru P.F.A. şi I.I.-uri sau şi pentru societăţi 

comerciale ? ” 

 

D-nul Meluş Nazîru: „pentru persoanele juridice, pentru societăţi a fost 

aprobată în şedinţa trecută, ca modificare la anexa 1, la HCL privind impozitele 

pentru anul 2016. A fost atunci o scăpare din partea noastră, că nu am prins şi 
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persoanele fizice. De asta am venit acum de fapt, să completăm şi să îndreptăm ceea 

ce am greşit rândul trecut”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „nu vă văd, nu ştiu dacă mai 

doriţi cuvântul sau … stă cineva în faţa dvs. 

Noi o să îndreptăm îndreptarea dvs. astăzi”. 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 8 

voturi „împotrivă” din partea d-nilor consilieri: Cătălin Vrabie, Tudorel-Daniel 

Trofin, Dan Buzoi, Ioan-Liviu Oloeriu, Bogdan-Emilian Matişan, Enache Pătraşcu, 

Elena-Luminiţa Balaban. Ionuţ Mersoiu şi 14 voturi „abţinere”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „considerăm că P.F.A.-urile, 

I.I.-urile care şi aşa au venituri destul de mici şi nu se compară ca şi rulaj cu 

societăţile comerciale, nu au de ce să plătească această taxă”. 

 

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

taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice şi juridice care nu au 

încheiat contract de salubritate şi beneficiază de aceste servicii; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: “voi face eu pentru cetăţenii 

municipiului Focşani o precizare. 

Această taxă se adresează cetăţenilor municipiului Focşani, care în mod 

sistematic au refuzat să încheie contracte cu operatorul de salubritate. 

Asta înseamnă că, într-un procent probabil de 80-90% nu ştiu exact cifra, dar 

oricum, destul de ridicat, cetăţenii municipiului Focşani au contracte şi plătesc pentru 

ridicarea gunoiului, însă sunt şi anumite persoane care au ales să nu încheie aceste 

contracte şi să nu plătească pentru gunoi, în schimb depozitând sau aruncând gunoiul 

la marginea municipiului Focşani sau în diferite zone. 

Am avut tot timpul o problemă cu CUP Salubritate în a curăţa aceste zone şi 

taxa este menită nu neapărat să fie plătită ci să descurajeze acest comportament şi să 

încurajeze încheierea de contracte la un preţ mult mai mic şi mai convenabil cu 

operatorul de salubritate”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „vreau să întreb dacă în analiza făcută pentru 

cei care trebuie să plătească această taxă, sau mai bine zis care nu au plătit până acum 

gunoiul, s-au luat în calcul şi cei plecaţi. 

Cu aceia cum se procedează? Adică, dacă-i plecat din ţară, şi nu locuieşte 

nimeni acolo, el v-a plăti, sau nu v-a plăti gunoiul?” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „d-nule director, vă rog 

răspundeţi dvs”. 

 

D-nul Viorel Profiroiu - Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani: „nu am 

luat  
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în calcul asemenea fenomen. În sensul că noi ne-am raportat la cei care locuiesc în 

municipiul Focşani, la persoanele stabile. Cei care nu locuiesc, de fiecare dată când 

pleacă, migrează către zonele rurale, sunt scutiţi de la plată, o parte din ei care ştiu 

aşa ceva. Încercăm să scădem în acelaşi timp şi norma de producere a gunoiului 

pentru că una este să împărţim acea cantitate, acel volum de gunoi,  la 56 mii de 

locuitori şi alta la aproape 90 mii de locuitori. 

Sperăm să scădem şi tariful pentru populaţie în acest sens, şi sper să fie benefic 

tuturor focşănenilor. Şi pentru faptul că nu o să mai fie aruncate anapoda tot felul de 

deşeuri, utilizate serviciile fără preţ, fără cost”. 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „am şi eu un amendament. 

Valoarea acestei taxe speciale este de: 14,71 lei/persoană/lună pentru 

persoanele  

fizice şi 3,85 lei/mp./lună pentru persoanele juridice”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „mai fac eu menţiunea că 

scopul  

acestei taxe nu este neapărat ca ea să fie plătită. Scopul principal al acestei taxe este 

determinarea celor care nu au contracte, să încheie contracte cu operatorul de 

salubritate”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „voiam să întreb, pe mp., sau pe mc., pentru că 

nu am înţeles?” 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „pe mp., persoane juridice”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuţ Mersoiu, se adoptă cu 21 

voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Ionuţ Mersoiu, fiind adoptat cu cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 20 .    

 

 

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

transformarea în statul de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a 

Persoanelor al municipiului Focşani a trei posturi, în vederea promovării într-

un grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici încadraţi pe aceste 

posturi; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 21. 

  

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

aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru 

Primăria municipiului Focşani; 
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Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.22. 

 

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

aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2016-

2020 la nivelul municipiului Focşani; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 23 

 

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

aprobarea planului anual de acţiune privind serviciile sociale al Serviciului 

Public Local de Asistenţă Socială Focşani pentru anul 2016; 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 24 

  

 

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

aprobarea fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale realizate 

în anul 2015 de către doamna Pascaru Carmen, consilier juridic, gradul II în 

cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului local al municipiului 

Focşani; 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 25 

 

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

aprobarea ca modalitate de gestiune pentru Serviciul de iluminat public în 

municipiul Focşani, gestiunea delegată cu atribuirea contractului prin licitaţie 

publică; 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „voiam să întreb doar atât. De ce s-a luat 

hotărârea asta să externalizăm şi de ce nu am păstrat-o la Direcţia de Dezvoltare, una 

din întrebări. 

Şi a doua. Dacă s-a făcut o analiză asupra costului, în ceea ce priveşte costul 

prin externalizare către populaţie şi costul la Direcţia de Dezvoltare. Şi dacă prin 

externalizare populaţia va plăti un tarif suplimentar sau se vor prinde undeva costurile 

pentru externalizare”. 

  

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „deoarece d-nul director nu este aici, o 

să vă răspund eu la întrebări. 

În cursul anului trecut, în luna decembrie, noi am încercat să dăm spre delegare 

către Direcţia de Dezvoltare acest serviciu. Datorită lipsei de personal şi datorită 

faptului că la cele 8 posturi pe care le are în schema de personal pentru a angaja 

electricieni, nu s-au prezentat doritori competenţi pentru aceste funcţii, singura 
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modalitate prin care putem în continuare să gestionăm iluminatul public este să o 

externalizăm. 

Încă nu s-au făcut caiete de sarcini şi încă nu s-au făcut SF-uri în ceea ce 

priveşte externalizarea acestui serviciu, dar cu siguranţă la momentul la care se vor 

face vom fi informaţi şi cei care vor participa la licitaţie, să spunem aşa, vor avea în 

faţă un caiet de sarcini care este în folosul comunităţii municipiului Focşani, mă refer 

în ceea ce priveşte costurile”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „ştiţi foarte bine stimaţi colegi 

că noi am discutat cazul serviciului de iluminat public de un an şi jumătate, un an, un 

an şi ceva. Am discutat tot felul de formule, am ajuns la încredinţarea sau delegarea 

serviciului către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice, întrucât am încercat formula 

în care, acolo să creem baza materială şi logistică şi oameni, pentru acest serviciu. 

Din păcate datorită unor constrângeri legislative, salarizarea în cadrul Direcţiei este la 

un nivel destul de mic, care într-un mod realist, ne-a adus în imposibilitatea de a 

ocupa cele 8 locuri de muncă. 

În esenţă, orice electrician bun, nu va lucra la Direcţia de Dezvoltare, pe un 

salariu foarte mic, când în privat este plătit de două ori mai bine. 

Direcţia de Dezvoltare, după cum bine ştiţi s-a dotat cu maşinile specifice, şi-a 

luat tot ce înseamnă tehnică, sau ce i-ar mai fi trebuit dar din păcate s-a blocat la acest 

capitol. 

Mai mult decât atât, noi am discutat încă de acum un an de zile despre 

externalizarea acestui serviciu, sunt mai multe variante de externalizare. Se vor face 

nişte analize de cost şi le vom avea la mape în momentul când vom decide, mai mult 

de atât, zic eu, informaţii mult mai concrete decât ceea ce avem astăzi. 

Cert este că la acest moment, acest serviciu, nu poate să mai rămână la Direcţia 

de Dezvoltare”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „deci, să înţelegem că delegăm în continuare, 

către Direcţia de Dezvoltare, nu o externalizăm, până la licitaţie şi la caiet de sarcini 

şi la stabilirea tarifelor pentru populaţie, că am înţeles că se va plăti, nu, şi de către 

populaţie? Sau nu avem noi …” 

  

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „populaţia nu plăteşte. Plătim noi din 

bugetul local. 

Spre exemplu, în anul 2013, s-au plătit 2,8 milioane lei pentru energia electrică 

folosită în municipiul Focşani. 

2,8 milioane lei în scădere faţă de 5,4 milioane lei în anul 2014. Această 

scădere se datorează şi faptului că s-a negociat la sânge cu distribuitorul, în ceea ce 

priveşte tariful de noapte. Şi este o scădere semnificativă”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „aproape 50%”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „consider şi eu că sunt impedimente 

administrative pentru care Direcţia de Dezvoltare nu se poate ocupa de acest serviciu, 

şi dacă nu ne gândim la o altă formulă de organizare pentru Direcţia de dezvoltare, 
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cred că nu are sens să ne gândim pe viitor la încredinţarea unui alt serviciu. Cred că 

este undeva la capacitate maximă şi dacă stăm bine şi suntem sinceri cu noi înşine, 

ştim că nici cele pe care-i rămân nu le poate satisface 100% la un nivel decent.  

Aşa încât eu cred că este de bun augur această externalizare, rămâne să vedem 

cât de dibaci suntem să facem ca acest serviciu să fie furnizat în condiţii excelente la 

un preţ cât mai mic. 

Da este adevărat că apreciez această negociere şi această scădere a costurilor la 

iluminatul de noapte şi dacă vom continua tot aşa, cetăţenii se vor bucura de 

redirecţionarea taxelor şi impozitelor, că până la urmă, ei aşa plătesc iluminatul în 

municipiul Focşani, către alte priorităţi, să sperăm că sunt benefice priorităţile”. 

  

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 26. 

 

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

aprobarea Regulamentului privind deţinerea, creşterea şi circulaţia animalelor 

domestice şi de companie pe raza municipiului Focşani; 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ aşa cum am discutat şi în comisie, s-

a discutat destul de mult pe tema acestui proiect, dacă este sau nu legal. L-aş ruga şi 

pe d-nul Secretar să ne confirme dacă există vreo undă de neîncredere în ce priveşte 

legalitatea acestui prioiect. 

Eu vreau să aduc la cunoştinţa dvs. că a avut loc o dezbatere publică în care s-a 

discutat tocmai această legalitate, de faţă au fost reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate 

Publică, Direcţiei Sanitar Veterniare şi un reprezentant al directorului padocului de 

câini, care aparţine de fapt Direcţiei de Dezvoltare. 

Bineînţeles că această dezbatere publică a avut loc la iniţiativa Asociaţiei 

pentru protecţia animalelor. 

Aş vrea să vă spun că îmi asum acest proiect, chiar dacă suntem într-un an 

electoral. Ştiu că nu este oportun din punctul acesta de vedere, dar eu răspund 

cetăţenilor care au solicitat acest lucru privind condiţiile insalubre prin care aceste 

animale sunt aduse, sunt crescute şi sacrificate. Menţionez, doar pentru interes 

comercial şi nu pentru consumul propriu. 

Am în faţă un referat al Poliţiei Locale, în care, vă enumăr doar câteva 

probleme pe care anumiţi cetăţeni le-au adus şi în urma cărora noi am primit aceste 

sesizări. 

Unirea Principatelor nr.52, proprietar Mihai Ion. Sesizare primită atât la 

Primăria municipiului Focşani, cât şi la Poliţia Locală Focşani, disconfortul produs de 

un număr mare de animale domestice. 

Str.Panduri, proprietar Mustafa Toader, creştere mai multe animale, porci, cai 

şi vaci. Produce disconfort, miros cetăţenilor din zonă, de la blocurile din str.1 

Decembrie 1918. 

Aici am fost personal şi am asistat la sacrificarea mai multor animale într-o 

singură zi, la care au asistat îngroziţi copiii şi vecinii din blocurile din str. 1 

Decembrie 1918. Lucru care se întâmpla frecvent, săptămânal. 
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Str.Argeş, care creşte un număr foarte mare de animale, respectiv porci.Şi nu 

mai continui, sunt foarte multe cazuri de genul acesta. 

Acum rămâne la latitudinea dvs. dacă acest proiect va fi aprobat şi fac 

precizarea că modificările esenţiale au fost aduse la creşterea animalelor domestice în 

primul rând, fiind 2 capitole. 

Primul capitol se referă la animalele de companie, unde aş dori să aduc câteva 

amendamente. Iar al doilea capitol, se referă clar la creşterea animalelor domestice. 

Acum aş veni cu aceste amendamente”. 

 

D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „sunt şi sălbatice …” 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „nu, aşa scrie şi în lege. 

În ultima lege, Legea nr.19/2014, se referă exact la creşterea animalelor 

domestice şi animalelor de companie. 

Aici ne referim clar la câini, pisici, jderi şi şobolani, şi în partea cealaltă la 

animalele care cresc pe lânga curtea omului pentru consumul propriu. 

Aş dori să fac câteva amendamente şi anume: prevederile capitolului II din 

Regulament nu se aplică pentru Cartierul Mîndreşti – Focşani, cu excepţia blocurilor 

de locuinţe. 

Aş dori să adaug în toate articolele atât câini cât şi pisici. 

Adăugare alături de sintagma „asociaţie de proprietari” şi a sintagmei 

„asociaţie de locatari”. 

La art.3, pct.b) se va adăuga „în proporţie de jumătate plus unu” (referitor la 

acordul vecinilor pentru deţinerea a mai mult de 2 animale de companie, câini 

respectiv pisici. 

La art.3, se introduce şi litera c) şi anume: „dacă nu se obţine acordul vecinilor 

pentru deţinerea a mai mult de 2 animale de companie, proprietarul se obligă să-i 

găsească acestuia un alt stăpân prin adopţie sau poate preda animalul la adăpostul 

Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, fiind interzis abandonul pe domeniul 

public al municipiului Focşani”. 

Şi ultimul amendament. Aş dori să mai adaug un articol, atât în capitolul I cât 

şi în capitolul II din Regulament, „ este interzisă cu desăvârşire maltratarea, 

schingiuirea sau folosirea animalelor cu scopul obţinerii de foloase necuvenite”.   

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „cred că nu există cetăţean, nu mai 

spun de consilier în această sală, care să nu dezaprobe practicile sesizate către Poliţia 

Locală.  

Am şi eu fotografii prezentate de cetăţeni, vi le-aş putea furniza, dar nu ştiu 

dacă modalitatea prin care încercăm noi să rezolvăm aceste situaţii, este cea corectă. 

La dezbaterea publică la care am participat domnul de la Asociaţia pentru 

protecţia animalelor ne spunea că există legislaţie naţională suficientă pentru a 

rezolva aceste situaţii. În consecinţă, ne-a recomandat, mi-a spus de fapt şi de drept 

care sunt instituţiile care se ocupă de rezolvarea acestor situaţii. 

În consecinţă, d-nule viceprimar, eu v-aş ruga să ne precizaţi dacă aveţi o 

corespondenţă oficială cu cele 3 instituţii prezentate atunci, şi care este răspunsul 

dumnealor”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „care ar fi cele 3 instituţii…”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „Direcţia Sanitar Veterinară, Poliţia 

şi cu Garda de Mediu”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Garda de Mediu şi DSV-ul, a, şi 

Poliţia Locală, mă scuzaţi. 

Am avut o colaborare. Am elaborat împreună acest proiect de hotărâre şi am 

avut 3 întâlniri prealabile atât la Primărie, cât şi la sediul DSV-ului în ce priveşte 

hotărârile comune ce s-au luat privind acest proiect de hotărâre. În urma cărora, 

bineînţeles s-a încheiat şi o minută sau un proces verbal”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „să înţeleg că nu aveţi o astfel de 

corespondenţă, din răspunsul dvs. Aveţi o consultare cu instituţiile respective, pentru 

adoptarea acestui regulament, pe care eu o consider o suprareglementare, dacă mă pot 

exprima aşa. Sper să nu fi inventat un cuvânt în limba română, astăzi. Şi în 

consecinţă, chiar dacă pe fond eu sunt de acord cu ideile pe care vrem să le extragem 

dintr-un astfel de regulament, cu forma pe care ne-aţi prezentat-o, din păcate, nu.  

Mai ales că sunt discuţii şi îmi pare rău că aici nu am avut o discuţie foarte 

serioasă şi foarte concretă pe celelalte hotărâri de Consiliu  local din ţară care au fost 

anulate, unele în parte, altele în totalitate şi care s-au izbit de opoziţia acestor ONG-

uri. 

Acest ONG, trebuie să ştiţi, stimaţi cetăţeni prezenţi în sală, că a făcut o 

plângere prealabilă către Consiliul local  şi ne atrag atenţia că, inclusiv Regulamentul 

vechi are ceva probleme legislative şi că bine ar fi, din punctul meu de vedere, că nu 

să nu aprobăm astăzi acest Regulament şi să ne aplecăm mai atent într-un dialog 

tehnic, de lucru, nu într-o consultare publică cu reprezentanţii acestui ONG, astfel 

încât Regulamentul final pe care sunt de acord să-l votăm să fie cât mai aproape de 

necesităţile noastre şi cât mai aproape de prevederile legale”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „l-aş ruga şi pe d-nul Secretar să ne 

spună punctul dumnealui de vedere, nu înainte să-i mulţumesc d-nului consilier 

Trofin, şi poate după şedinţă mă învaţă şi pe mine cum şi-a rezolvat dânsul aceste 

probleme şi solicitările cetăţenilor în timpul mandatului dumnealui”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: “ ca şi o 

parte dintre dvs. fost participant, sau am participat la întâlnirea la care a fost invitat  

d-nul Şerbănoiu din partea Federaţiei pentru apărarea dreptului animalelor, nu ştiu 

exact cum se numeşte acea federaţie. Dumnealui invocă faptul că instanţa definitiv şi 

irevocabil într-adevăr a desfiinţat o hotărâre adoptată de către Consiliul local Braşov 

în anul 1999.  

Ca şi atunci, susţin că nu ne este opozabilă acea hotărâre judecătorească 

deoarece nu am fost parte în acea cauză. Probabil, dumnealui poate să invoce tot ceea 

ce doreşte. 
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În acelaşi timp Legea nr.24/2000, care reglementează modalităţile de a adopta 

acte normative, că suntem în prezenţa unui act normativ astăzi aici, ne permite ca noi, 

sau dvs. ca şi Consiliu local, să adoptaţi norme, valabile la nivel de Unitate 

Administrativ Teritorială. 

Deşi la momentul iniţierii acestui proiect de hotărâre eram în concediu 

medical, şi colegul meu Pogorevici, care mi-a ţinut locul a avizat acest proiect de 

hotărâre aşa cum a spus şi atunci în şedinţă, susţin şi acum că acest proiect nu are 

carenţe sau aspecte de nelegalitate şi susţin în continuare legalitatea acestui proiect de 

hotărâre”. 

 

D-nul consilier Dragoş-Puiu Horhocea: „din punctul meu de vedere, cred că, 

a spune că această hotărâre de consiliu, sau acest proiect de hotărâre vine peste lege, 

este ca şi cum am spune că legiuitorul, respectiv Parlamentul, prin legile‚ pe care le 

face Parlamentul au fost deja stipulare în Constituţie. Şi atunci, de ce am mai face 

acele legi. Pentru că noi la nivel local ca şi comunitate pe baza legii date de 

Parlamentul României, noi încercăm să ne facem regulile noastre locale. 

Atunci, l-aş întreba pe d-nul Trofin, dacă au existat şi dacă a există această 

lege, de ce până acum nu a fost aplicată, de ce  nu am reuşit până acum să stârpim 

acest fenomen de sacrificare a animalelor. Pentru că se întâmplă de când este acea 

lege în continuare şi se va întâmpla probabil, cu siguranţă şi de acum  încolo”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „eu sunt de acord cu d-nul viceprimar Iorga 

că trebuie reglementat cu animale de companie. 

Totuşi, aş vrea să-i pun o întrebare. Ce se va întâmpla cu proprietarul care-şi 

doreşte al treilea câine şi este nevoit să meargă la vecinul său, dacă jumătate din scară 

îi dau acceptul şi jumătate nu-i dau acceptul”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „în primul rând este unul din 

amendamentele cu care am venit. Trebuie să obţină acceptul în proporţie de jumătate 

plus unu …” 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „trebuie să mai convingă pe cineva …”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „a, spuneaţi 50 cu 50? …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „am discutat acest proiect de 

hotărâre şi în comisie, ştiţi foarte bine cu toţii că, în unanimitate noi susţinem 

iniţiativa viceprimarului de a reglementa într-o formă sau alta comportamentele astea 

nelegale.  

Ce vrea d-nul Viceprimar este să-i oferim un mecanism sau un instrument prin 

care să poată interveni municipalitatea alături de DSP, DSV, instituţii care pot aplica 

sancţiuni în materie. 

Într-adevăr în acest moment acest instrument nu este la îndemâna Poliţiei 

Locale şi aţi înţeles cu toţii lucrul acesta din şedinţa de comisie, însă, ce spun colegii 

mei, 

d-nule Viceprimar, şi am spus şi comisie este că, modalitatea aleasă de dvs. de a oferi 

Poliţiei Locale acest mecanism, este una nepotrivită. 
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Toţi suntem de acord că trebuie reglementată proprietatea şi deţinerea acestor 

animale de companie. Fie că vorbim de  animale domestice sau animale de companie, 

numai că sunt anumite aspecte aici care trebuiesc foarte bine analizate şi aşezate în 

aşa fel încât să nu creem disconfort cetăţenilor  care iubesc animalele şi într-o formă 

sau alta au şi posibilitatea materială şi logistică să le crească. 

De aceasta, proiectul acesta a primit o oarecare rezistenţă din partea colegilor 

noştri probabil că la final vom avea un vot care personal nu vă va mulţumi pe dvs.        

d-nule Viceprimar, dar să ştiţi că nu este, şi cred că aţi înţeles de aseară, şi o spun 

pentru cetăţenii municipiului Focşani, că nu este un vot împotriva ideii, ci un vot care 

ne va permite nouă, ca ulterior să analizăm mai în amănunt situaţia asta şi să găsim 

soluţiile în aşa fel încât o persoană care îşi permite financiar şi care are posibilitatea 

materială să crească 4-5-6 câini, dacă vrea, să facă lucrul acesta, să poată să o facă, să 

aibă grijă de ei aşa cum trebuie, dar în acelaşi timp să împiedicăm situaţiile în care o 

persoană, doar în momentul în care se doreşte strângerea câinilor comunitari de pe 

stradă îi ia în îngrijire după care, ulterior aceştia ajung din nou în stradă. 

Asta este o latură a fenomenului. Cealaltă latură pe care dvs. aţi amintit-o 

legată de animalele domestice necesită un alt tip de abordare şi într-adevăr acolo aveţi 

ceva, şi va fi nevoie de o acţiune mai în forţă, după părerea mea şi a unor colegi de ai 

mei  din discuţiile pe care le-am avut aseară, o acţiune concentrată atât a Poliţiei 

Locale cât şi a DSP cât şi a DSVşi a Gărzii de Mediu  în aşa fel încât să putem aplica 

sancţiunile care să descurajeze asemenea comportament”. 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „doar un răspuns foarte scurt, 

colegului Horhocea. Trebuie să ţinem cont că avem un regulament care prevedea 

sancţionarea cetăţenilor care au animale de companie, care fac anumite necesităţi 

fiziologice pe stradă şi nu strâng după ei. 

Nu ştiu, dacă d-nul director de la Poliţia Locală este, să ne spună dacă s-au 

aplicat asemenea sancţiuni pe anul 2015.  

Dar trebuie să înţelegem că şi Poliţia Locală este un instrument pe care am vrea 

să-l folosim peste tot, dar din păcate este subdimensionat. Nu este la nivelul care să 

ne permită să aplicăm un astfel de regulament. 

Eu zic să ne gândim foarte bine dacă avem nevoie de un instrument doar 

punctual când primim astfel de reclamaţii sau un instrument care să poată aplica 

permanent acest regulament în ceea ce priveşte animalele de companie şi animalele 

domestice. 

Lucrurile pot fi discutate în multe variante, dar cred că nu mai are sens să 

întindem discuţia şi să  vedem cea mai bună soluţie pentru municipiul Focşani”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „după părerea mea, regulamentul pe care l-a 

iniţiat d-nul Viceprimar în legătură cu ceilalţi factori, este un regulament civilizat. 

Aici nu este vorba de încălcarea legii sau încălcarea vechiului regulament. 

Legiuitorul spune că ai dreptul să creşti împreună cu 5 animale domestice. 

Deci, nu i-a îngrădit dreptul de a creşte animale domestice, ci doar  l-a limitat. În 

sensul că au dreptul la un animal domestic. Mă refer aici la animale domestice. Ori 

dacă stăm toţi şi analizăm, deci, nu văd în centrul oraşului sau pe străzile, pe 

bulevardele din oraş, mai sunt case şi aici, să creştem cai, porci, vaci şi alte animale 

în număr de 5 sau peste 5, cum se întâmplă asta. 
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Eu zic că nu încălcăm nimic şi nici legea, dacă îi ajutăm şi pe ceilalţi cetăţeni. 

Cei care cresc sunt foarte puţini în municipiul Focşani. Mă refer în centru. Pentru că, 

Cartierul Mîndreşti şi zonele limitrofe acolo există oarece libertate şi pot să-şi crească 

animalele fără nici o restricţie. 

La animalele domestice, nu ştiu, nu am văzut, m-am uitat şi eu în ceea ce 

priveşte reglementarea asupra animalelor de companie, la bloc. Ce număr trebuie să 

… nu am văzut, nu am sesizat nicăieri, nu am citit eu poate. Dar, am citit doar că, … 

pentru un câine este nevoie de 500 mp., la curte mă refer, la bloc nu am găsit aşa 

ceva. 

Deci, dacă cineva vrea să crească un câine, are dreptul să şi-l crească, aşa scrie 

în lege, nu în regulament, dar la noi, dacă nu vrem să-l respectăm, să ajungem să 

trăim civilizat atunci să trăim aşa cum …”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „vă mulţumesc. Repet încă odată, 

sunt convins, sau bănuiesc că acest proiect nu va trece. Mi-am făcut datoria, v-am 

spus, faţă de cetăţenii care mi-au solicitat acest lucru.  

Nu doream decât diminuarea, poate nu-i treaba mea, dar poate ar trebui 

sesizate şi alte organe, ANAF-ul ş.a.m.d., imaginaţi-vă ce evaziune fiscală se naşte 

din tăierile acestea care au loc. Ar trebui să discutăm şi aceste lucruri”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „domnule viceprimar vreau să 

înţelegeţi că nu s-a pus problema oportunităţii acestui proiect de hotărâre ci doar 

modalităţile prevăzute în Regulamentul dvs. au fost discutate. 

De asta, eu vă rog şi cred că şi colegii mei sunt în asentimentul meu să nu 

abandonaţi ideea în situaţia în care proiectul nu va trece, ba mai mult de atât, să 

contactaţi instituţiile şi să gândim un regulament care să se apropie mai mult de ceea 

ce noi am discutat în comisie”. 

 

Se supun la vot amendamentele d-lui consilier Marius-Eusebiu Iorga, şi nu se 

adoptă cu 7 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” din partea  d-nei consilier Elena-

Luminiţa Balaban şi 13 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri: Lilian Ilie, 

Gheorghiţă Berbece, Tudorel-Daniel Trofin, Dan Buzoi, Bogdan-Emilian Matişan, 

Ioan Liviu Oloeriu, Gabriel Pădineanu, Radu Niţu, Enache Pătraşcu, Dorian 

Alecsandrescu, Ionuţ Mersoiu, Ionel-Gabriel Necula, Cătălin Vrabie, nefiind adoptat. 

 

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

amendamentele formulate de d-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga, nefiind adoptat cu 

cu 8 voturi „pentru”, 13 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri: Lilian Ilie, 

Gheorghiţă Berbece, Tudorel-Daniel Trofin, Dan Buzoi, Bogdan-Emilian Matişan, 

Ioan Liviu Oloeriu, Gabriel Pădineanu, Radu Niţu, Enache Pătraşcu, Elena-Luminiţa 

Balaban, Dorian Alecsandrescu, Ionuţ Mersoiu, Cătălin Vrabie, nefiind adoptat. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „repet, vă rog d-nule 

Viceprimar, nu abandonaţi ideea. Ba mai mult decât atât să ţineţi cont de 

recomandările pe care colegii noştri vi le-au făcut în comisie”. 
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D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „vă mulţumesc, dimpotrivă, nu este 

vorba de o ambiţie, dar m-aţi determinat să mă ocup mai serios de acest lucru”. 

 

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

aprobarea Regulamentului de autorizare a comercializării produselor şi 

serviciilor de piaţă în unităţile comerciale şi în sistem ambulant pe raza 

municipiului Focşani; 

  

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 27. 

 

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

aprobarea clasificării unităţii locative situate în str. Revoluţiei nr.19, bl.P3, 

ap.34, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani; 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 28. 

  

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

completarea şi modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focşani nr.59/2007 privind aprobarea inventarierii şi clasificării 

parcărilor şi locurilor de parcare din municipiul 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. 29. 

 

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

modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.54/1999 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri 

aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, în vederea realizării de 

construcţii provizorii de garaj în municipiul Focşani; 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „reiau puţin, pentru că am avut o 

situaţie şi anul trecut, unde am abordat acest subiect şi consider că ar trebui să ne 

schimbăm abordarea vis-a-vis de aceste garaje. 

Municipiul Focşani, după cum ştim, pentru că trăim în el şi majoritatea 

probabil suntem posesori de maşini, a devenit destul de greu să-ţi găseşti un loc de 

parcare seara dacă nu-l ai rezervat, plus că pe timpul zilei când sunt şi maşinile de 

tranzit în interes economic sau personal anumite zone ale municipiului devin 

coşmaruri efectiv pentru ideea de a parca cât mai aproape de locaţia respectivă. Nu 

vorbesc aici de oamenii care sunt capabili să meargă, vorbim şi de persoanele mai în 

vârstă, şi eu ştiu, şi persoane care au anumite dizabilităţi. 

În consecinţă, eu cred că abordarea noastră de azi înainte ar trebui să fie stop 

înfiinţării a astfel de garaje. 
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Garajele, pe lângă faptul că sunt inestetice, noi avem o problemă serioasă cu 

incintele de blocuri, dragi colegi. Ştim foarte bine că am încercat să ne preocupăm cât 

am putut, şi cât am reuşit şi cât ne-am priceput de străzile, de faţa oraşului, de străzile 

principale, dar incintele blocurilor au rămas în urmă.  

Am pierdut spaţii importante prin aceste garaje. Oamenii îşi folosesc garajele 

de multe ori pentru a-şi adăposti diverse obiecte. Le transformă în magazii. Un garaj 

ocupă aproximativ un loc şi jumătate, dacă nu chiar două de maşini.  

Nu cred că este oportun în anul 2016 să mai discutăm de înfiinţarea de garaje 

în municipiul Focşani. Toate considerentele pe care vi le-am prezentat ar trebui să fie 

suficiente pentru cei care-şi doresc ca din punct de vedere urbanistic vorbind, oraşul 

nostru să se transforme în bine.Să ne oprim prin a aproba astfel de proiecte şi să 

încercăm să scoatem toate garajele, construcţiile provizorii pe domeniul public al 

municipiului Focşani, evident, gândind nişte măsuri compensatorii pentru cei care le-

au deţinut. 

Aşa cum vă prezentasem situaţia  din Bahne, unde s-a retrocedat un teren unde 

se aveau amplasate 10 astfel de garaje, înfiinţând nişte locuri de parcare pe care să le 

dăm în folosinţă gratuite, rezervate, evident, pe o perioadă eu ştiu, 3-5 ani, astfel încât 

oamenii să nu … ştiu că au investit foarte mult, pentru că le-au fost impuse nişte 

condiţii pentru astfel de garaje. Dar să înţeleagă că ne dorim să avem o altfel de faţă a 

municipiului în viitor. 

Eu vă mulţumesc foarte mult pentru înţelegere şi eu ştiu, debutul meu de astăzi 

când am reuşit să obţin votul dvs. în schimbarea atitudinii în Consiliul local pentru un 

proiect să nu se oprească acolo, şi să fiţi alături de mine şi la acest proiect. Vă 

mulţumesc”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „să ştiţi că votul nostru de 

astăzi nu a fost neapărat o schimbare datorită poziţiei dvs.  

Cred că aveţi o imagine prea bună despre dvs. la momentul acesta. 

Trecând peste gluma aceasta, cred că nu v-aţi uitat cu atenţie peste planşă. 

Acolo există deja 9 garaje unul lângă altul şi există un singur loc liber. 

Măsura propusă de dvs. chiar nu se justifică în acest caz. 

De principiu, şi eu sunt de acord cu ce spuneţi dvs. însă, în cazul acesta, toată 

discuţia pe care aţi făcut-o este fără sens pentru că, sunt 9 proprietari de garaje sub 

contract în momentul acesta acolo, şi un singur loc liber” 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „referitor la ansamblul acesta de garaje, în 

număr de 9.  

Eu am fost acolo, odată cu comisia şi este amplasat în zona de cale ferată, în 

spatele blocurilor, nu deranjează pe nimeni. Este intrarea pe la Serviciul de Informaţii 

sau cei acolo, Statistică, da, şi în spate unde sunt nişte ţevi şi acolo nu ai ce să 

comentezi. 

Mai mult de atât, locul acesta de garaje … nu, mai sunt locuri libere pline de 

gunoi. Intervalul dintre garaje, toată lumea aruncă acolo gunoiul. Acum nu văd de ce.  

Poate în altă parte, are dreptate d-nul Trofin, se poate lua o măsură de genul 

acesta. S-a mai încercat lucrul acesta la Galaţi, tot de un primar inimos, şi stau numai 
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dărâmături în tot Galaţi-ul. În tot Galaţi-ul s-au dărâmat garajele şi sunt dărâmături 

peste tot. Poate să le vadă. 

Dar aici nu se impune aşa ceva. Nu văd de ce locul acela nu s-ar ocupa. 

Dacă le dărâmăm pe toate, este ok.. Adică, domnule, facem ceva acolo, o 

investiţie, este foarte bine. Dar aşa? Mizeria, ce facem cu ea acolo? 

Dar dumnealui nu a fost în comisie, nu a fost acolo la faţa locului”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „asta voiam eu să spun, că nu 

a fost şi nici nu trebuia să fie, că nici nu face parte din comisia de urbanism”. 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „eu am auzit cuvântul garaje, şi nu pot să nu-mi 

amintesc de garajul minunat construit pe str.Comisia Centrală, în fundătura aia acolo, 

la blocurile din spatele Spitalului, pe care astăzi, m-am dus să-l revăd, pe timp de zi, 

că l-am văzut şi eu pe timp de seară. Şi azi m-am dus. 

Intrarea, vă spun d-na Arhitect, d-na Cristina, că nu se poate lărgi.  

Intrarea aceea pe care nu intră decât cetăţeanul şi autoturismul. Maşina de 

Pompieri, Salvarea, nu intră niciodată acolo. 

Acolo este o premisă, gen Colectiv. Nu poate să stingă nimeni cu nimic acolo, 

dacă se întâmplă ceva la …foarte multe blocuri care sunt în zona aceea.  

Stăm liniştiţi, nu luăm nici o măsură. 

Acel garaj care a primit aprobare de la noi. Ne-a păcălit şi am votat acel 

proiect, aici, anul trecut, este construit şi blochează o jumătate de intrare şi aşa 

strâmtă. Cetăţenii nu au … cum să intre 2 maşini în acelaşi timp acolo. 

Un singur lucru m-a bucurat astăzi, că acel garaj, cu o şurubelniţă bună, în stea, 

într-o jumătate de oră poate fi demontat. 

Aşa că dragi colegi, iată o hotărâre bună de revocat”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „eu sunt convins că ceea ce 

am aprobat noi şi ceea ce este executat nu sunt unul şi acelaşi lucru. 

Eu cred, din ceea ce am văzut, din documentaţie, d-nule consilier Bâcu, eu cred 

din ceea ce am văzut, în documentaţia din ceea ce ne-aţi povestit la comisie, că acel 

beneficiar a construit mai mult decât i-am aprobat noi. 

Dar, o să rog executivul să-şi noteze această chestiune, să facă o verificare 

acolo şi să ne spună care este situaţia şi mai departe vom decide noi ce măsuri sunt de 

luat. Fie revocarea hotărârii, fie dacă a depăşit schiţa aprobată, demontarea, sau mai 

ştiu eu ce alte măsuri vom considera de cuviinţă. Însă în acest moment nu putem 

discuta, pentru că nu avem informaţiile necesare”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „eu consider că motivarea dvs. d-nule Vrabie, că 

dacă sunt deja 9 garaje construite, mai merge încă unul, nu mi se pare corectă. 

Aşa, ne-am întâlni şi cu alte speţe, în alte zone, cu alte proiecte unde sunt 8 sau 

ar mai merge încă unul. 

D-nule Milea, acolo nu face … ori este lăsat liber, ori se putea face cu totul 

altceva, nu trebuie să găsim tot timpul să adăugăm câte un garaj. Sunt inestetice, ne 

întâlnim des cu astfel de garaje în Focşani, arată oribil, şi cred că d-nul Trofin are 

dreptate, trebuie la un moment dat să punem, stop la astfel de lucruri. 
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Din păcare, eu nu pot să votez acest proiect de hotărâre. Dar, pot să-i spun d-

nului Trofin, următorul lucru. Cât a fost viceprimar a avut toată libertatea să iniţieze 

astfel de proiecte de hotărâre. Dacă tot s-a gândit, nu, la spaţiul public din Focşani. 

Nu ştiu de ce dânsul acum, să spunem că este în opoziţie … De ce cât a fost 

viceprimar că tot a spus că, tot a reamitit lucrul acesta, putea să facă, avea majoritate 

USL la vremea aceea, putea să stopeze acest lucru”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „aşteptaţi să devină primar ca 

să le facă”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „da, este o variantă şi asta. Din 

păcate, multe lucruri pe care mi le-am dorit nu au găsit neapărat susţinerea colegilor, 

dar poate că nu au fost nici bune, nu trebuie să spunem acum că tot ceea ce am gândit 

eu a fost perfect şi valabil pentru municipiul Focşani. 

Departe de mine de a considera că am fost un viceprimar perfect d-nule Lilian. 

E aşa, că fiecare om are metehnele lui, vă rog să o consideraţi pe aceasta una dintre 

ele. 

Ca să dau un răspuns d-nului Vrabie. Eu de aceea am făcut acea expunere 

lungă pentru că mi se pare foarte potrivit ca această zonă, fiind o zonă ferită de trafic 

pietonal, să reuşim să eliminăm şi acele garaje care există acolo şi să înfiinţăm un 

miniparc de joacă pentru copii. Este o incintă, un spaţiu …”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „nu se poate. Exclus”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „bine, am încercat să … 

Dacă nu, haideţi să facem garaje dragi colegi peste tot. Unde găsim un punct 

unde se poate amplasa un garaj, şi atunci am rezolvat tot”. 

 

  

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

voturi „pentru” şi 4 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri: Lilian Ilie, 

Gheorghiţă Berbece, Tudorel-Daniel Trofin, Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 30. 

  

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

aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 20,00 mp, 

aparţinând domeniului public al municipiului Focşani, Aleea Echităţii T.203, 

P.11104, judeţul Vrancea; 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „am şi eu un amendament. 

La art.1, alin.2, preţul de pornire la licitaţie va fi de 15 lei/mp./lună”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „a fost o eroare”. 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „a fost o eroare”. 
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Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuţ Mersoiu, şi se adoptă cu 

21 voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Ionulţ Mersoiu, fiind adoptat cu 21 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 31 . 

 

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

concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 1886 mp. situat în Focşani, 

str.Antrepozite nr.5, T.15, P.887 ce aparţine domeniului privat al municipiului 

Focşani, aferent imobilelor-construcţii cu destinaţia spaţiu producţie, atelier 

tinichigerie şi atelier croitorie către Societatea Comercială Accesorii Textile 

SRL, proprietar al acestor construcţii; 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 32.                       

 

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

concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 152,51 mp. situat în Focşani, 

str. Ştefan cel Mare nr.2, bl.8, T.161, P. 8299 ce aparţine domeniului privat al 

municipiului Focşani, aferent imobilelor-construcţii cu destinaţia spaţii 

comerciale către Societatea Cooperativă Meşteşugărească „Sporul” Focşani, 

proprietar al acestor construcţii; 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 33. 

 

  

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

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

situat în Focşani, Aleea Echităţii nr.11, bl. M6, judeţul Vrancea, T 204, P 

%11144 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Adam 

Adrian şi Titiana-Delia; 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 34. 

 

 

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

aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 39,57 mp. 

situat în Focşani, str.Longinescu nr.36, judeţul Vrancea, T 19, P %1157 ce 

aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Nechifor Fănel-

Ştefan; 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 35.  
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Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 30,27 mp. 

situat în Focşani, str.Republicii nr.8, judeţul Vrancea, T 104, P %5509 ce 

aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC SMART GROUP 

SOLUTION SRL; 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 36. 

 

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

aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute asupra unui 

teren în suprafaţă de 4,8 mp. către SC FEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE 

MUNTENIA NORD SA; 

  

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 37. 

 

Se prezintă punctul 27 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.27/2015 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. 38. 

 

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

aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia Buda Andreea Mirela din 

imobilul situat în Focşani, str. Bradului nr.9, bl.9,ap.13 în imobilul situat în 

Focşani, str.Ulmului nr. 3, bl. 3, ap.11 în conformitate cu Legea 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. 39. 

 

 

Se prezintă punctul 29 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 prevederilor 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. 40. 
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Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului consultării si informării publicului nr.775 din 13.01.2016 

privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”Atragerea în intravilan a unei suprafeţe de teren de 5013 mp pentru construire 

hală producţie confecţii textile parter (activităţi conexe fabricii existente) şi 

împrejmuire“– Focşani, extravilan, T.22, P.62, lot 2; 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 41. 

 

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

aprobarea Raportului consultării şi informării publicului publicului nr.57124 

din 15.10.2015 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”Atragere în intravilan a suprafetei de 657 mp, teren arabil, în vederea 

construirii unei unităţi de producţie confecţii textile“ – Focşani, extravilan şi 

intravilan, str. Brăilei, T.79, P.416; 

  

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. 42. 

Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului consultării şi informării publicului nr.49667 din 

10.09.2015 privind documentaţia P.U.D., şi aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu ”Construire locuinţă S+P+2E“ – Focşani, intravilan, str.1 Decembrie 

1918, nr.1A ; 

 

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: Lian Ilie, 

Gheorghiţă Berbece, Tudorel-Daniel-Trofin, Dan Buzoi, Lionida Milea, Vasile 

Vasiloiu, devenind hotărârea nr. 43. 

 

 

Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea art.1 din HCL nr.258/24.09.2015 privind aprobarea transmirerii 

din domeniul public al municipiului Focşani şi administrarea Consiliului Local 

al municipiului Focşani în domeniul public al judeţului Vrancea şi 

administrarea Consiliului Judeţean Vrancea a suprafeţei de 1000 mp., teren 

situat în Focşani, Calea Munteniei nr.576, T.83, P.435%, judeţul Vrancea, în 

vederea construirii de locuinţe pentru tinerii specialişti din sănătate. 

 

 D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „am şi eu un amendament. 

 Se va introduce un nou articol cu următorul cuprins:  

 Art.2. Cu data prezentei, se modifică pe cale de consecinţă HCL 

nr.257/24.09.2015 privind însuşirea completărilor şi modificărilor aduse anexei la 

HCL nr.168/29.05.2012 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Focşani, modificată şi completată priun HCL 
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nr.106/285/2012, nr.139/318/2012, nr.178/357/2012, nr.198/377/2012, nr.22/2013, 

nr.46/2013, nr.80/2013, nr.131/2013, nr.188/2013, nr.212/2013, nr.256/2013, 

nr.276/2013, nr.349/2013, nr.381/2013, nr.28/30.01.2014, nr.38/11.02.3014, 

nr.93/27.03.2014, nr.122/24.04.2014, nr.187/26.06.2014, nr.277/30.10.2014, 

nr.54/26.02.2015, nr.112/30.04.2015, nr.168/25.06.2015 şi nr.197/30.07.2015, HCL 

nr.256/24.09.2015 pentru modificarea art.1 din HCL nr.210/25.08.2009 privind 

încredinţarea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului 

în suprafaţă de 30.000,00 mp., situat în Focşani, Calea Munteniei nr.57, T.83, 

P.435%, în vederea construirii de locuinţe cu credit ipotecar şi locuinţe pentru tineri 

destinate închirierii, pe durata realizării investiţiei precum şi HCL nr.380/10.12.2015 

privind împuternicirea Primarului municipiului Focşani – ing.Decebal Bacinschi, să 

semneze contractul de tansmitere în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe a terenului în suprafaţă de 29.000 mp. situat în Focşani, Calea Munteniei 

nr.57, T.83, P.435%.  

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuţ Mersoiu, şi se adoptă cu 

21 voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Ionulţ Mersoiu, fiind adoptat cu 21 voturi 

„pentru”,  devenind hotărârea nr. 44 . 

 

Secţiunea a II-a – rapoarte, informări 

 

1. Raport de activitate pe anul 2015 al Serviciului Public Local de Asistenţă 

Socială Focşani; 

 

2. Raport privind verificarea activităţilor asistenţilor personali ai persoanelor 

cu handicap în semestrul II al anului 2015; 

 

3. Raport pentru anul 2015 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

 

4. Informare privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la 

Primăria municipiului Focşani, audienţelor, în perioada 01.07.2015-31.12.2015; 

 

 

Nu sunt comentarii, consilierii iau act de rapoartele şi informarea prezentată. 

 

 

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: solicită înscrieri la cuvânt 

pentru punctul diverse, declaraţii politice. 

La acest punct se înscriu la cuvânt următorii d-nii consilieri:  Lilian Ilie, 

Tudorel-Daniel Trofin, Lucian Moraru, Vasile Vasiloiu. 
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D-nul consilier Lilian Ilie: „aş vrea să pun şi eu o întrebare d-nului 

Viceprimar Necula. 

Tot mai mulţi cetăţeni care doresc să închirieze spaţii de parcare în municipiul 

Focşani, au neclarităţi legate de … am înţeles că nu se mai primesc cereri la Direcţia 

de Dezvoltare. De asta, aş vrea să cunosc şi eu şi dânşii dacă sunt ceva probleme. Mă 

refer în primul rând, în speţă, Cartierul Sud şi zona care a fost reabilitată prin 

proiectul european. Dar şi în alte părţi”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „în ceea ce priveşte Cartierul Sud, 

Cartierul Mîndreşti şi Zona Laminorul, până la momentul la care constructorul, în 

speţă, SC VEGA SRL, nu ne va preda amplasamentul finalizat şi nu vom face 

recepţia lucrărilor, nu putem să delimităm locurile de parcare şi nu putem închiria 

locurile de parcare. 

Prevăd ca undeva la începutul lunii aprilie, vom demara cu închirierea locurilor 

în aceste zone. ”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „şi în alte părţi ale oraşului sunt probleme, sau 

numai …”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „în alte părţi ale oraşului, nu sunt 

proble-me. Situaţia merge într-adevăr, puţin mai greu, că trebuie să vină întâi la 

Primărie şi apoi la Direcţia de Dezvoltare, dar nu avem ce face”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „d-nule Viceprimar, referitor 

la chestia asta cu locurile de parcare, d-nul Viceprimar Necula nu a fost ieri la 

comisie, când am discutat noi şi atât voiam să spun, d-nule Viceprimar, că am 

discutat nişte formule prin care cetăţenii să nu se mai ducă la Direcţie şi să vină 

înapoi la Primărie, şi să se plimbe între cele 2 instituţii. 

A rămas, şi am convenit, ca d-nul Viceprimar Iorga să găsească o modalitate 

tehnică, în aşa fel încât cetăţenii să vină într-un singur loc, fie la Primărie, fie la 

Direcţie. Şi îmi face semn acum, că a găsit”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „modalitatea cea mai simplă este ca 

Direcţia de Dezvoltare se va ocupa de tot procesul de încasare şi eliberare a 

abonamentelor. Primăria, mai exact, serviciul de Impozite şi taxe, va pune la 

dispoziţia Direcţiei, sau a casierului, a funcţionarului care se va ocupa efectiv de acest 

proces, un acces la la Serviciul Avantax, în care acesta va vedea dacă contribuabilul 

are de plătit amenzi. 

Cum ştim, conform noului Cod Fiscal, prima datorie sau prima prioritate în a-ţi 

plăti taxele, sunt amenzile. 

Dacă nu are datorii către Primăria municipiului Focşani, îşi achită pe loc taxa 

de parcare şi îşi ia, tot pe loc, abonamentul”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „mai exista un aspect pe care 

nu l-am discutat şi anume: poate să plătească şi acolo şi alte taxe şi impozite, sau doar 

parcarea?” 
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D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „v-am promis că o să mă ocup de 

chestiunea asta. O să discut cu colegii din Primărie.  

M-aş bucura să existe această cale de colaborare. Pentru că omul în acest caz, 

dacă va fi posibil, nu va mai face încă un drum la Primărie să-şi achite amenda de 

260 lei, un exemplu. O va plăti pe loc. Banii se vor descărca tot în contul Trezoreriei 

municipiului Focşani”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „ok. Deci, asta rămâne în 

studiu, da? Partea asta a problemei, rămâne în studiu !” 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „da”. 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „mă bucur că a rămas şi d-nul 

Vicepri-mar Necula la secţiunea Diverse, că la ultimele 2 şedinţe când am încercat 

să-l interpelez, nu l-am mai prins. 

D-nule Viceprimar, vreau să vă aduc la cunoştinţă că am nişte curiozităţi 

nesatisfăcute în ceea ce priveşte activitatea Primăriei pe anul 2015 şi voiam să vă 

întreb şi să-mi oferiţi un răspuns astăzi, când voi primi şi eu răspuns la solicitările pe 

care le-am făcut în Consiliul Local, pe parcursul anului trecut”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „solicitările mi le-aţi făcut mie, 

personal, sau le-aţi făcut aparatului tehnic ? 

Că la mine personal, nu a ajuns nici o solicitare a dvs.! 

Dacă le-aţi făcut aparatului tehnic, nu cred că sunt eu răspunzător pentru faptul 

că ei nu v-au răspuns dvs.!”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „îmi pare rău, dar pe cine? 

D-nule Buzoi, vă rog frumos să-mi spuneţi de ce aparatul nu mi-a răspuns la 

solicitări. 

Pe cine să întreb d-nule Viceprimar? ”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „staţi puţin, nu puneţi aşa problema. 

O să analizez şi o să văd câte interpelări aveţi, unde aţi avut, şi o să vă 

răspund”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „toate în Consiliul Local”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „bine. O să mă ocup până la şedinţa 

următoare”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „bine, vă mulţumesc”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „d-nul Parvana Silviu, reclamă că în zona 

Bahne, autobuzul nr.6 vine o singură dată şi ceilalţi navetişti care fac naveta şi care 

merg spre Sud, nu au autobuz. 
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Deci, aş recomanda ca traseul nr.6 să trimită mai multe autobuze în perioada de 

dimineaţă, pentru că oamenii sunt nevoiţi să ia taxi-ul ca să meargă la serviciu. 

Iar al doilea punct pe care aş vrea să-l ridic. Chiar dacă Spitalul Judeţean din 

Focşani, nu ne aparţine nouă şi aparţine Consiliului Judeţean, vreau să vă atrag 

atenţia că la Secţia Neurologie, nu sunt butoane de panică. 

Sunt oameni  cu accidente vasculare, cu probleme deosebite. 

Vreau să vă spunm că o asistentă care răspunde de 6 dormitoare, şi în unul din 

dormitoare apare o problemă imediată, nu este anunţată şi nu ştie să intervină la acest 

caz. 

Dacă la restaurante găsim butoane şi comandăm chelnerului să vină la masă să 

ne ia nota, vreau să spun că acelaşi sistem poate fi montat şi la spital, pentru a anunţa 

asistenta să vină la un caz deosebit. Este un lucru simplu, şi se poate efectua cu bani 

puţini”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „da d-nule consilier, dar nu 

ştiu de ce ne cereţi nouă chestia asta. Asta excede capacităţilor şi obligaţiilor 

Consiliului Local. 

Sunt de acord cu dvs. că este o necesitate, dar nu înţeleg ce trebuie să facem 

noi, Consiliul Local”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „putem să sesizăm Consiliul Judeţean … o 

problemă de genul acesta, că sunt şi mulţi focşăneni care ajung la Spital şi …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „vreau să vă comunic faptul 

că Spitalul Judeţean Vrancea, nu a fost preluat de Consiliul Judeţean Vrancea”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „este o problemă care zic eu că se 

intersectează”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „dar, cred că în calitate de 

consi-lier local, puteţi purta o discuţie cu managerul Spitalului”. 

 

D-nul consilier Lucian Moraru: „vreau să vă aduc la cunoştinţă o sesizare a 

locuitorilor din Zona Lupeni, mai bine spus, de la Liceul Unirea, acele curbe care trec 

pe lângă Poliţie şi merg în cealaltă parte înspre Bahne, Lupeni în continuare. 

Să se facă şi acolo marcajul pentru maşini, dar în acelaşi timp să solicităm, 

pentru că este un trafic intens, spaţiul este foarte îngust, să se încerce să se realizeze 

un sens unic.  

Mai mult de atât, acolo îşi are traseul şi un autobuz. Este pur şi simplu teroare, 

când se intră pe zona respectivă. 

Sunt parcate maşini şi pe stânga şi pe dreapta. Efectiv, nu se poate circula, iar 

locuitorii din zonă nu mai pot parca maşinile acolo”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „cred că problema asta ar 

putea avea o soluţie în studiu acela de mobilitate de care pomenim de mult. 
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Altceva la momentul acesta nu văd că s-ar putea face, pentru că orice am face, 

tot acolo vom ajunge. 

Un studiu de mobilitate în zona respectivă, că altfel se impune un sens 

giratoriu. Fără să avem acest studiu nu cred că nu este oportun” 

 

D-nul consilier Lucian Moraru: „este foarte îngust. Dacă s-ar crea un singur 

sens ar mai descongestiona traficul”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „după cum ştiţi, pentru că aţi 

fost la comisie, sper să avem acest studiu de mobilitate destul de repede”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „eu vreau să vă aduc la cunoştinţă că, la Liceul  

Unirea, este şi d-nul prof.Pătraşcu aici, mai mulţi părinţi au sesizat, chiar şi elevi de 

acolo, că trotuarul care este la gardul liceului este permanent ocupat de maşini. Deşi 

acolo există un semn de oprire interzisă şi copiii sunt nevoiţi să treacă pe stradă, să 

meargă pe stradă …”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „care trotuar d-nule consilier?  

De la Unirea ?” 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „da, de la Unirea”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „eu îmi duc copilul la şcoală 

acolo şi nu am văzut niciodată. 

Dimineaţă opresc maşinile până coboară copii, dar în rest nu am văzut trotuarul 

ocupat.  

Poate sunt maşini pe carosabil”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „zilnic. Şi copiii sunt obligaţi să meargă pe 

carosabil. Acelaşi lucru se întâmplă şi … permanent este acolo. 

Acelaşi lucru se întâmplă şi la Liceul nr.2. Pe o parte este oprirea interzisă, dar 

se ocupă trotuarul şi toţi circulă pe centrul şoselei”. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „este aici d-nul director, vă 

rog frumos să aveţi în vedere chestia asta şi o perioadă trimiteţi acolo un echipaj mai 

des, aţi reţinut, la Liceul nr.2 şi Unirea. 

 

Dacă nu mai sunt puncte de vedere sau luări de cuvânt, doar, din punct de 

vedere procedural vreau să supun atenţiei dvs. Raportul de evaluare a performanţelor 

profesionale indivituale ale funcţionarului public Corhană Eduard-Marian. 

L-aţi citit cu toţii. Dacă sunt observaţii, sau eu ştiu, ceva comentarii?  

Nu sunt. Ok. Este în regulă”. 

    

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie 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. 
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