
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

PRIMAR 

 

DISPOZIȚIA NR. 46 

din 23 ianuarie 2020 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în şedinţă ordinară, 

pentru data de 29 ianuarie 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;  

 

D I S P U N E : 

 

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

ordinară pentru data de 29 ianuarie 2020, orele 15,00 la sediul Ateneului Popular 

„Maior Gheorghe Pastia” Focșani, din Piața Unirii nr. 3. 

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

municipiului Focșani din data de 29 ianuarie 2020 este prezentat în Anexa care face 

parte integrantă din dispoziție. 

 Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-13, 22-23 în Anexa la dispoziție 

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

  (2) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 14-16, 18-19  în Anexa la dispoziție au 

fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură. 

 (3) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 17, 20-21 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 29 ianuarie 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. 46/23.01.2020 

      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 29 ianuarie 2020, orele 15,00 la sediul Ateneului Popular „Maior Gheorghe 

Pastia” Focșani, din Piața Unirii nr. 3 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Document strategic integrat 

privind măsurile necesare în vederea implementării unor sisteme integrate de 

colectare selectivă a deșeurilor în municipiul Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre  privind stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la 

stabilirea venitului lunar pe membru de familie în vederea calculării contribuției de 

întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite la Centrul Social 

Multifuncțional Cantina de Ajutor Social și Cămin persoane vârstnice - Serviciul 

Social Cămin persoane vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Focșani 

pentru anul 2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre  privind aprobarea pentru anul 2020 a costului mediu lunar de 

întreținere pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public 

Creșe; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 125/304/2012 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

numărului de posturi pentru Aparatul permanent de lucru al Consiliului local al 

municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5. proiect de hotărâre pentru 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 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului 

de personal pentru Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza 

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru realizarea 

obiectivului de investiții: „Refacere infrastructură străzi, parcări, alei, iluminat, 

supraveghere video, canalizații, rețele curenți slabi, str. Carpați, str. Constituției, str. 

Plevnei, str. Mitropolit Varlaam (tronson cuprins între bdul. Unirii și str. Bucegi), 

municipiul Focșani, județul Vrancea”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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8. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 122/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici faza Studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții: 

„Sistematizare verticală și rețele exterioare str. Măgura nr. 123”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

9. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 464/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții: 

„Construire gard împrejmuire și camere de luat vederi la Școala Gimnazială Duiliu 

Zamfirescu, strada Tinereții nr. 2”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

10. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 18/2007 privind avizarea proiectului faza studiu de 

fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Sala de Sport multifuncțională la Grupul 

Școlar Auto” din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3,50 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2020 pentru susținerea proiectului „Poștașul 

inimii”, inițiat și organizat de Consiliul local al Tinerilor Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

12. proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea 

imobilului-monument istoric din Focșani, str. Cernei nr. 12;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

13. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea 

imobilului-monument istoric Casa dr. Boiu, cod LMI VN-II-m-B-06463 din 

Focșani, str. Republicii nr. 11, T. 39, P. 2504, aflat în proprietatea Societății 

Comerciale Garantat-Financ SRL reprezentată de domnii Potlog Constantin și 

Potlog Daniela Odette;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

suprafață de 10,90 mp situat în Focșani, bdul. București nr. 6A, bl. 6A, județul 

Vrancea, T. 159, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către domnul 

Mihu Viorel;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

suprafață de 18,00 mp situat în Focșani, str. Greva de la Grivița nr. 9, bl. 9, județul 

Vrancea, T. 95, P. %5315 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani 

către domnii Stoica Ionica și Stoica Costel;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

suprafață de 49,00 mp situat în Focșani, Aleea 1 Iunie nr. 31C, județul Vrancea, T. 

210, P. %11535 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani către domnii 

Cristian Constantin Palaghia și Laila-Doina Palaghia;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

17. proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere, pentru 

locuințele din fondul locativ de stat aparținând domeniului privat al municipiului 
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Focșani, în conformitate cu Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii unor bunuri în domeniul 

privat al municipiului Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la modul de 

concesionare al bunurilor proprietatea publică și privată a municipiului Focșani;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

20. 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. 386/2019 

privind aprobarea listei de priorități;  

Inițiatori, consilieri locali Ailincuței Lauriana, 

Dimitriu Ana-Maria, Buzoi Dan, Mihai Petruț, 

Ungureanu Daniel 

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

4 (patru) 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, 

Dimitriu Ana-Maria, Buzoi Dan, Mihai Petruț, 

Ungureanu Daniel 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea sărbătoririi zilei de Dragobete, sărbătoare 

tradițională românească, în data de 23 februarie 2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 86,90 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2020 pentru organizarea sărbătorilor de 

primăvară 1 și 8 martie 2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

24. Raport pentru anul 2019 privind transparența decizională în administrația 

publică, conform art. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată; 

25. Raport privind verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap în semestrul al II-lea al anului 2019, 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  

       


