
         

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

PRIMAR 

 

DISPOZIȚIA NR.  450 

din  19 iunie 2020 

                  privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în   

                                 şedinţă ordinară, pentru data de 25 iunie 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 25 iunie 2020, orele 16,00, ședință desfășurată cu participarea 

fizică a consilierilor locali la sediul  Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie 

Cantemir nr. 1 bis. 

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

municipiului Focșani din data de 25 iunie 2020 este prezentat în Anexa care face parte 

integrantă din dispoziție. 

 Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-3, 12-20 în Anexa la dispoziție 

au fost trimise spre avizare Comisiei de buget și administrație publică. 

  (2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 4-7 în Anexa la dispoziție au fost trimise 

spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură. 

 (3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 8-11 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 25 iunie 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.  450/19.06.2020 

      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 25 iunie 2020, orele 16,00  ședință ce se va desfășura  la sediul  

Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis 

 

1. proiect de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 55/2020 privind aprobarea numărului de burse și a 

cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani 

pe anul 2020,  modificată prin H.C.L. nr. 72/2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale aferente obligațiilor 

bugetare datorate bugetului local;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind achiziționarea materialelor de promovare cu ocazia 

Zilelor Municipiului Focșani 2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în 

suprafață totală de 29,00 mp situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 1, bl. A5, județul 

Vrancea, T. 153, P. %7875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către MYCLA SERV SRL, reprezentată de domnul Popoiu Ionel;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în 

suprafață totală de 25,00 mp situat în Focșani, str. Prof. Gh. Longinescu nr. 2, bl. 2, 

județul Vrancea, T. 20, P. %1243 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către doamna Busuioc Viorica;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în 

suprafață totală de 26,00 mp situat în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 59, județul 

Vrancea, T. 74, P. %4398 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către domnul Paraschiv Nelu;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în 

suprafață totală de 22,00 mp situat în Focșani, str. Alexandru Vlahuță nr. 18, județul 

Vrancea, T. 189, P. 10264 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către domnul Marian Oprișan;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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8. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat 

în Focșani, str. Ulmului nr. 13, bloc 13, ap. 16, înscris în CF 51904-C1-U4 UAT 

Focșani și a boxei înscrisă în CF 51904-C1-U26 UAT Focșani către domnii Marin 

Laurențiu Daniel și Marin Claudia;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a apartamentului situat 

în Focșani, str. Ulmului nr. 15, bloc 15, ap. 14, înscris în CF 51888-C1-U13 UAT 

Focșani și a boxei înscrisă în CF 51888-C1-U24 UAT Focșani către domnii Șelaru 

Aurel și Șelaru Lavinia;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru doamna 

Rogozan Lăcrămioara, titular de repartiție pentru o locuință ANL, în conformitate 

cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 

privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare;  

Inițiator, consilier local Ailincuței Lauriana 

 

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

doamnei Cristian Maricela, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, consilieri locali Lupu Cătălina, Radu Nițu 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor și completărilor aduse la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu 

modificările și sompletările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 115/2020 privind aprobarea 

Regulamentului privind desfășurarea unui concurs public pentru amenajarea și 

întreținerea spațiilor verzi din municipiul Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 160/2017 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

administare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și 

privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

15. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public 

local prin curse regulate „Asociația Metropolitan Trans”;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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16. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 

Golești, județul Vrancea;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golesti, județul Vrancea, de 

a delega gestiunea serviciului de salubrizare de pe raza administrativă a Municipiului 

Focșani precum și exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor Consiliului 

Local al Municipiului Focșani  în acest sens;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii  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 

 

20. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul 

local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

21. Adresele Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați privind 

solicitarea de documente, adrese înregistrate la Primăria municipiului Focșani sub 

nr. 49417/04.06.2020 și sub nr. 50956/10.06.2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

22. Cererea formulată de domnul Valentin Gheorghiță înregistrată la Primăria 

municipiului Focșani sub nr. 47095/28.05.2020, însoțită de informarea nr. 

54694/19.06.2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 

PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă 

 

 

         Secretarul general al municipiului Focșani, 

Eduard Marian Corhană  

  


