
           R  O  M  Â  N  I  A 
      JUDEŢUL  V R A N C E A 
    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI   
                 F O C Ş A N I 
 

 D I S P O Z I Ţ I A  Nr .  1621   
 din  20 septembrie 2013 

                  privind, convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în   
                                 şedinţă ordinară, pentru data de 26 septembrie 2013 
 
   Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea,  
       - în  baza  art. 68 alin. (1) şi în temeiul art. 39  alin. (1) din  Legea  nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

D I S P U N E : 
 

      Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară 
pentru data de 26 septembrie 2013, orele 16,00 la sediul Primăriei municipiului Focşani 
din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi: 
 
Secţiunea I – proiecte de hotărâri  
   
1. proiect de hotărâre privind aprobarea, în baza Legii nr. 34/1998, a liniilor prioritare 
pentru subvenţionarea din bugetul local al municipiului Focşani a asociaţiilor şi 
fundaţiilor care acordă servicii sociale pentru anul 2014, constituirii Comisiei de 
evaluare şi selecţionare, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, Grilei 
de evaluare, categoriile de  cheltuieli eligibile precum şi nivelul mediu lunar al 
subvenţiei care se acordă pentru o persoană asistată; 
                                                             Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7.403 lei din bugetul local al 
municipiului Focşani pe anul 2013 reprezentând cheltuieli neeligibile aferente 
proiectului „TO READ IS TO GROW” derulat de Şcoala Gimnazială Duiliu Zamfirescu 
Focşani în cadrul programului Comenius în perioada 7-12 octombrie 2013; 
                                                             Iniţiator: consilier local Matişan Bogdan Emilian 
 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării alegerilor şi a Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare ale acestora în vederea constituirii Consiliului Local al 
Tinerilor din municipiul Focşani; 
                                                             Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului 
Focşani pe anul 2013 a sumei de 4.480 lei pentru organizarea alegerilor Consiliului 
Local al Tinerilor din municipiul Focşani, ce vor avea loc în luna octombrie 2013; 
                                                             Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
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5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Contorizarea energiei termice la Blocul E4, Aleea Căminului – 
municipiul Focşani”; 
                                                             Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
6. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru 
obiectivul de investiţii „Contorizarea energiei termice la Blocul nr. 24 (3 scări), bdul. 
Gării – municipiul Focşani”; 
                                                             Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
7. proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al municipiului Focşani pe 
anul 2013; Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
8. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului SC ENET SA 
Focşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 77/1995, 
cui modificările şi completările ulterioare; 
                                                             Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
9. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern al Serviciului Public 
Creşe;                                                 

           Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
10. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru 
copiii care frecventează creşele din cadrul Serviciului Public Creşe;           

                                                   Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Focşani nr. 107/2010 privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului 
instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Consiliului local al 
municipiului Focşani şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
                                                             Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
12. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Focşani nr. 91/270/2012 privind numirea reprezentantului Consiliului local 
al municipiului Focşani în Consiliul de administraţie la unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Focşani; 
                                                             Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
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13. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Focşani nr. 98/277/2012 privind numirea reprezentantului Consiliului local 
al municipiului Focşani în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de 
învăţământ preuniversitar din municipiul Focşani; 
                                                             Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
14. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre municipiul 
Focşani şi domnii Băjenaru Ovidiu-Alexandru şi Băjenaru Monica-Elena; 
 Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
15. proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea 
Consiliului Local al municipiului Focşani nr.168/2012 privind însuşirea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani; 
 Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
16. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea valorificării  
şi, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani; 
 Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
17. proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului compus din construcţie 
cu destinaţia de magazie şi teren aferent în suprafaţă de 409,00 mp., situat în Focşani, 
str. Cuza Vodă nr. 43C, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, aflat în 
administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu Cotea” Focşani, întrucât nu mai sunt necesare 
activităţii de învăţământ; 
 Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
18. proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unor suprafeţe de teren ce aparţin 
domeniului public al municipiului Focşani, aferente imobilelor în care funcţionează 
Grădiniţa nr. 1, Şcoala nr. 1 „Nicolae Iorga” şi Şcoala nr. 8 „Al. Vlahuţă”, întrucât nu 
mai sunt necesare activităţii de învăţământ; 
 Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
19. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită către 
Consiliul Judeţean Vrancea a terenului în suprafaţă de 2290 mp aparţinând domeniului 
privat al municipiului Focşani, situat în intravilanul municipiului Focşani, tarlaua 72, 
parcela 373, în vederea amplasării unui depozit de deşeuri electrice şi electronice, pe 
durata existenţei obiectivului „Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor în 
judeţul Vrancea”; 
 Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
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20 proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a două terenuri 
în suprafaţă de 28,50 mp fiecare, situate în Focşani, str. Plevnei PT 4, care aparţin 
domeniului privat al municipiului Focşani, în vederea amplasării de construcţii 
provizorii având destinaţia de garaje; 
 Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
21. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor 
terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor 
existente, pentru extinderea acestora; 
 Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
22. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziţiei nr. 8 din anexa nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 302/17.12.2002 privind 
aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului 
privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea 
acestora; 
 Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
23. proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 23/2010 privind aprobarea 
Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în 
suprafaţă de 19,00 mp. situat în Focşani, bdul. Unirii nr. 5, bl. B4, judeţul Vrancea, T. 
153 P. 7869% ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Dediu 
Constantin; 
 Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în 
suprafaţă de 6,00 mp. situat în Focşani, str. Mitropolit Varlaam nr. 8, judeţul Vrancea, 
T. 197 P. 10875 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Nica 
Marian şi Nica Ionica; 
 Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în 
suprafaţă de 21,04 mp. situat în Focşani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 17, bl. 17, judeţul 
Vrancea, T. 187 P. 10086 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către 
Groza Doina-Lidia; 
 Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 
 
27. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 
repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice 
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de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată şi modificată şi a 
Hotărârii Consiliului local nr. 167/2013 privind aprobarea listei de priorităţi; 

 Iniţiatori consilieri locali: Axente Manuela, Radu 
Niţu, Mersoiu Ionuţ, Horhocea Dragoş, Ilie Lilian 
 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de patru schimburi de locuinţe 
ANL situate în Focşani, Cartierul Brăilei respectiv Cartierul Tineretului – Sud solicitate 
de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 
republicată şi modificată; 

 Iniţiatori consilieri locali: Axente Manuela, Radu 
Niţu, Mersoiu Ionuţ, Horhocea Dragoş, Ilie Lilian 

 
29. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Focşani să 
încheie contracte de vânzare-cumpărare pentru locuinţele din fondul locativ de stat 
situate în Focşani, bdul. Bucureşti nr. 27 blocul L1-ap.21, L1-ap.17, L2-ap.29, în baza 
prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, republicată şi modificată, a Decretului lege 
nr.61/1990 şi a Legii nr.85/1992; 

 Iniţiatori consilieri locali: Alecsandrescu Dorian, 
 Balaban Elena Luminiţa, Bâcu Aurel, Berbece 
Gheorghiţă, Pătraşcu Enache 
 

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei din fondul locativ de stat 
situată în Focşani, str. Horia, Cloşca şi Crişan nr. 11 către familia Trif Ileana în baza 
prevederilor Decretului Lege nr. 61/1990 şi Legii nr. 112/1995 cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Iniţiatori consilieri locali: Alecsandrescu Dorian, 
 Balaban Elena Luminiţa, Bâcu Aurel, Berbece 
Gheorghiţă, Pătraşcu Enache 
 

31. proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
171/2011 privind aprobarea utilizării domeniului public/privat al municipiului Focşani 
în vederea înfiinţării şi funcţoionării teraselor sezoniere; 
 Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 

 
 
Secţiunea a II a – discuţii, declaraţii politice 
 

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de 
Secretarul municipiului Focşani prin Direcţia administraţie publică locală. 
  
  
 

P R I M A R, 
Ing. Decebal Bacinschi 
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