
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

PRIMAR 

 

DISPOZIȚIA NR.  539 

din  24 iulie 2020 

                  privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în   

                                 şedinţă ordinară, pentru data de 30 iulie 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 30 iulie 2020, orele 12,00, ședință online, prinaplicația Zoom. 

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

municipiului Focșani din data de 30 iulie 2020 este prezentat în Anexa care face parte 

integrantă din dispoziție. 

 Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-6, 15, 19-20  în Anexa la 

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

  (2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 10-11, 13-14, 16-18, 21-22  în Anexa la 

dispoziție au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură. 

 (3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 7-9, 12 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 30 iulie 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. 539/24.07.2020 

      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 30 iulie 2020, orele 12,00  ședință ce se va desfășura 

 online, prin aplicația Zoom  

 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea ceremoniilor ce au ca obiect oficierea de căsătorii în incinta Ateneului 

Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 415/2017 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a 

Persoanelor al Municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind stabilirea unor drepturi de care vor beneficia voluntarii 

angajați la Serviciul voluntar pentru situații de urgență al municipiului Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 457/2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană  a municipiului Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 356/2017 privind aprobarea participării municipiului 

Focșani, ca membru fondator, la constituirea Asociației Grupul de Acțiune Locală 

Unirea Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea aderării U.A.T. - Comuna Câmpineanca, 

județul Vrancea, U.A.T. - Comuna Dumbrăveni, județul Vrancea și U.A.T. – 

Comuna, județul Vrancea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, precum și modificarea și 

completarea  Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul 

de salubrizare a localităților Focșani și Golești;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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7. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuințele pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

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

cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 

52/2020 privind aprobarea listei de priorități; 

Inițiatori, consilieri locali  Ailincuței Lauriana, Buzoi Dan,  

Ungureanu Daniel 

 

8. 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,  

Ungureanu Daniel 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spațiu pentru doamna Lepădatu 

Camelia Gina din imobilul situat în Focșani, strada Gheorghe Asachi nr. 3, bl. 3, 

ap. 12, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările 

și completările ulterioare;  

Inițiatori, consilieri locali Lupu Cătălina, Radu Nițu 

 

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

în suprafață totală de  32,00 mp situat în Focșani,  str. Constituției nr. 4, bl. 4, 

județul Vrancea, T193, P%10668, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către domnul Nedelcu Mihai;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

în suprafață totală de  26,00 mp situat în Focșani, str. Cpt. Crețu Florin nr. 3, bl. 3 , 

județul Vrancea, T204, P%11168, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către domnii Dumitru Bogdan-Alexandru și Dumitru Andreea;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la 

cumpărarea imobilului – monument istoric imobil „Tăbăcăria Tăchiță Nistor”, cod 

LMI VN-II-m-B-06433 din Focșani, str. Rodnei nr. 12, înscris în CF nr. 65158 

Focșani, aflat în proprietatea Societatea Vincon Vrancea SA;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 8,50 mp. situat în Focșani,   

T85, P%438A către SDEE MUNTENIA NORD SA– SDEE FOCȘANI; 
Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 4,00 mp. situat în Focșani,  

str. 1 Decembrie 1918 nr. 17, T187, P%10069, %10072, %10073 către SDEE 

MUNTENIA NORD SA– SDEE FOCȘANI; 
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Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

15. proiect de hotărâre pentru aprobarea  Regulamentului privind procedura pentru  

înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea 

înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 42649 din 15.05.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Construire magazin desfacere și birouri P+1E” – 

Focșani, strada Calea Munteniei, T. 83, P. 435, număr cadastral 62734, pe terenul 

în suprafață de 1000 mp;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 39556 din 05.05.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Construire bloc de locuințe colective D+P+6E” – 

Focșani, strada Miorița nr. 4, T. 92, P. 5244%, 5265, 5267, număr cadastral 64830, 

pe terenurile în suprafață de 2233 mp;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 49912 din 05.06.2020 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru atragere în intravilan a suprafeței 

de 5708 m și reglemetări” – Focșani, extravilan, T.22, P.27/1, 62/4, 62/9, 62/1, 

62/8, număr cadastral 65825, pe terenul în suprafață de 5708 mp;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

20. 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 

 

21. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului 

local nr.  186/2017 privind alegerea formei de gestiune a serviciului public de 

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

privat al municipiului Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

22. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor 

de parcare  din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  
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Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

23. Raportul privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap în semestrul I – 2020, asistenți care lucrează în baza contractului de 

muncă încheiat cu Primăria municipiului Focșani;  

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 

 

 

 

 

         Secretarul general al municipiului Focșani, 

Eduard Marian Corhană  

  

 


