
         

        

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

PRIMAR 

 

DISPOZIȚIA NR. 255 

din 20 martie 2020 

                  privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în   

                                 şedinţă extraordinară, pentru data de 23 martie 2020 

 

   Primarul Municipiului Focşani,   

       Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a),  alin. 

(4) 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 

extraordinară pentru data de 23 martie 2020, orele 15,00 la sediul Ansamblului 

Folcloric „Țara Vrancei” Focșani, din bdul. Unirii nr. 36. 

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

municipiului Focșani din data de 23 martie 2020 este prezentat în Anexa care face parte 

integrantă din dispoziție. 

 Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-7, 11-12, 16, 18 în Anexa la 

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

  (2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 10, 17 în Anexa la dispoziție au fost 

trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură. 

 (3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 8-9, 13-15 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 

este parte componentă a dosarului special al ședinței Consiliului local al municipiului 

Focșani din data de 23 martie 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 proiectulor de hotărâre. 

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 

 



 2 

      ROMÂNIA      Anexa la Dispoziția nr. 255/20.03.2020 

      JUDEŢUL  VRANCEA 

   MUNICIPIUL FOCŞANI 

     PRIMAR 

 

Proiectul ordinii de zi  

a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va  

avea loc în data de 23 martie 2020, orele 15,00 la sediul  

Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” Focșani, din bdul. Unirii nr. 36 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului general al municipiului 

Focșani pe anul 2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre pentru prelungirea termenului de obținere a vizei anuale pentru 

anul 2020 prevăzut la art. 4 alin. (4) din Anexa la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 27/2016 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a 

activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza 

Municipiului Focşani, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre pentru suspendarea taxelor de urgență stabilite în baza Hotărârii  

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 593/2019 privind stabilirea nivelurilor 

pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate 

acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre 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;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii  Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 154/2018 privind acordarea unui stimulent financiar în cuantum de 2000 

lei/familie, pentru tinerii care se căsătoresc;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii  Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 155/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție: „Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani” județul 

Vrancea, cu modificările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de 

investiție: „Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani” județul Vrancea;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 



 3 

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

în Focșani, str. Bradului nr. 1, bloc 1, ap. 3 înscris în CF 51896-C1-U1 UAT Focșani 

și a boxei înscrisă în CF 51896-C1-U8 UAT Focșani către domnii Tudorache 

Manuel Carol și Tudorache Lenuța;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

în Focșani, str. Ulmului nr. 1, bloc 1, ap. 12 înscris în CF 51903-C1-U40 UAT 

Focșani și a boxei înscrisă în CF 51903-C1-U37 UAT Focșani către domnii Hagiu 

Marian și Hagiu Ioana;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafaţă totală de 10,00 mp situat în Focşani, str. Mare a Unirii nr. 10, bl. 10, judeţul 

Vrancea, T. 98, P. %5344 ce aparține domeniului privat al municipiului Focşani 

către doamna Giurgea Mioara;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

al municipiului Focșani nr. 473/2019 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

al municipiului Focșani nr. 254/2013 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Serviciul Public Creșe din municipiul 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

repartizează locuințe 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, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 

5 (cinci) titulari de repartiții pentru locuințele 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;  

Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana,  

Buzoi Dan, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel 
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15. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale cu chirie 

domnului Iosofache Vasile, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, consilier local Drumea Alina Ramona 

 

16. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului locl 

al municipiului Focșani nr. 290/2017 pentru mandatarea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare a localităților 

Focșani și Golești județul Vrancea, de a delega gestiunea serviciului de iluminat 

public în municipiul Focșani precum și exercitarea atribuțiilor, drepturilor și 

obligațiilor Consiliului local în acest domeniu;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

17. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliiului local 

al municipiului Focșani nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani, cu 

modificările și completăriel ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 

2020;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

19. Informarea nr. 29908/18.03.2020 privind contestația împotriva Hotărârii 

Consiliului local nr. 513/2019 privind aprobarea Raportului informării și consultării 

publicului nr. 75352 din 07.08.2019 privind documentația P.U.Z., și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „PUZ – Reglementări funcțiuni și accese pentru 

străpungere strada Militari – Anghel Saligny” –Focșani, intravilan, nr. cad. 61185, 

61186, 50039, 51618, 54776, 53779, pe terenurile în suprafață de 10.740,0 mp;  

 

 

 

PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 

 

 

         Secretarul general al municipiului Focșani, 

Eduard Marian Corhană  

  


