
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

PRIMAR 

 

DISPOZIȚIA NR. 669   

din  11 septembrie 2020 

                  privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în   

                                 şedinţă ordinară, pentru data de 17 septembrie 2020 

 

   Primarul Municipiului Focşani,   

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a) din  

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 

D I S P U N E : 

 

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă 

ordinară pentru data de 17 septembrie 2020, orele 16,00, ședință online, prin aplicația 

Zoom. 

 Art. 2 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al 

municipiului Focșani din data de 17 septembrie 2020 este prezentat în Anexa care 

face parte integrantă din dispoziție. 

 Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-9, 17 în Anexa la dispoziție au 

fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică. 

  (2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 15-16 în Anexa la dispoziție au fost 

trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură. 

 (3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 10-14 în Anexa la dispoziție au fost 

trimise spre avizare Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate 

și sport. 

 Art. 4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi Anexă la prezenta 

dispoziție sunt parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al 

municipiului Focșani din data de 17 septembrie 2020. 

 Art. 5 Dispoziția primarului, însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele 

înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format 

electronic, prin e-mail. 

 Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focșani sunt invitați să 

formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

Art. 7 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de 

Secretarul general al municipiului Focşani prin Serviciul administraţie publică locală, 

agricultură. 

 

 

  PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă 
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             ROMÂNIA       Anexa la Dispoziția nr. 669/11.09.2020 

      JUDEŢUL  VRANCEA 

   MUNICIPIUL FOCŞANI 

     PRIMAR 

 

Proiectul ordinii de zi  

a ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va  

avea loc în data de 17 septembrie 2020, orele 16,00  ședință ce se va desfășura 

 online, prin aplicația Zoom  

 

 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării titlului de Cetățean de onoare al 

Municipiului Focșani, domnului antrenor emerit de tir Corneliu Ion;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza SF și descrierea sumară a investiției propuse 

a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii 

educaționale a Grădiniței nr. 1” 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției 

propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea 

infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 10” 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției 

propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea 

infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 13” 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza SF și descrierea sumară a investiției propuse 

a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr. 1” 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției 

propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea și modernizarea locuințelor 

sociale din strada Revoluției nr. 16 și 17, amenajarea unor spații de agrement” 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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7. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza SF și descrierea sumară a investiției propuse 

a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Crearea unui Centru Multifuncțional 

pentru activități educative, culturale, recreative și sociale”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

municipiului Focșani nr. 37/2020 privind aprobarea utilizării, în anul 2020, a 

excedentului bugetului local  rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului 

precedent;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 

din municipiul Focșani 2021-2023;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la 

cumpărarea imobilului – monument istoric  “Casa Macridescu”, cod LMI VN-II-

m-B-06415 din Focșani, str. Cuza Vodă nr. 4, înscris în CF nr. 52566 Focșani, aflat 

în proprietatea doamnelor Daniela Raemy-Carnabel și Claudia Cezarina 

Constantinescu;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL situate în 

Focșani, solicitat de titularii contractelor de închiriere, în conformitate cu Legea nr. 

152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiatori, consilieri locali  Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan  

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale cu chirie 

domnului Brîndușescu Răzvan, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiatori, consilieri locali Lupu Cătălina,  Radu Nițu 

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spațiu pentru domnul 

Spiridon Dorel din imobilul situat în Focșani, strada Constantin Dobrogeanu 

Gherea nr. 6, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Inițiatori, consilieri locali Lupu Cătălina,  Radu Nițu 

 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței din fondul locativ de 

stat situată în Focșani, Aleea Echității nr. 23, bl. P2, ap. 2, către domnii Mîndroiu 

Maria și Mîndroiu Cristian în baza prevederilor Decretului-Lege nr. 61/1990 cu 

modificările și completările ulterioare;  

Inițiatori, consilieri locali Lupu Cătălina,  Radu Nițu 
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15. proiect de hotărâre privind modificarea anexei  nr. 1 a Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Focșani nr. 24/203/2012, privind aprobarea constituirii 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani 

și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia cu modificările și 

completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind  aqprobarea raportului informării și consultării 

publicului nr. 49553/04.06.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal  „Elaborare PUZ – consolidare, extindere și mansardare locuință 

existentă” – Focșani, strada Dobrogeanu Gherea nr. 36, T. 34, P. 2197, nr. cad. 

59186/59186 C1-U1, 59183, pe terenurile în suprafață de 159,0 mp;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind  alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru 

Consiliul Local al Municipiului Focşani pentru luna octombrie 2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 

 

 

 

 

         Secretarul general al municipiului Focșani, 

Eduard Marian Corhană  

  

 


