
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA  Nr.  900 

din  15 noiembrie 2019 

                  privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în   

                                 şedinţă extraordinară, pentru data de 19 noiembrie 2019 

 

   Primarul Municipiului Focşani,   

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

extraordinară pentru data de 19 noiembrie 2019, orele 17,00 la sediul Consiliului 

Județean Vrancea, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1. 

 

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

municipiului Focșani din data de 19 noiembrie 2019 este prezentat în Anexa care face 

parte integrantă din dispoziție. 

 

 Art. 3 (1) Proiectele de hotărâri înscrise la nr. 1-3, 5-6, 8-11 în Anexa la 

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

(2) Proiectele de hotărâre înscrise la nr. 4, 7 în Anexa la dispoziție au fost 

trimise spre avizare Comisiei de urbanism și agricultură. 

 

 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 19 noiembrie 2019. 

 

 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.   900/2019 

      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 19 noiembrie 2019, orele 17,00 la sediul Consiliului Județean Vrancea, bdul. 

Dimitrie Cantemir nr. 1  

 

 

1. proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării de distincții revoluționarilor 

focșăneni, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 

1989; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a unui logo reprezentativ al 

municipiului Focșani care va fi folosit în toate formele de comunicare vizuală; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 205/2019 privind 

aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului bugetului local rezultat al 

încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață de 31,00 mp situat în Focșani, bdul. Independenței nr. 35, bl. 35, județul 

Vrancea, T. 55, P. %3458 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani 

către doamna Ionescu Lăcrămioara; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului 

Focșani nr.147/2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  „Modernizare și reabilitare 

drumuri locale în intravilanul Municipiului Focșani” județul Vrancea, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Focșani nr. 441/2017 privind asigurarea finanţării de la bugetul local a unor 

categorii de lucrări care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020  pentru obiectivul  de investiţii: 

„Modernizare şi reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului Focşani”, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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7. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 și 2 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 

și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 525/2019 privind aprobarea  tarifelor practicate în anul 2020 și a 

prețurilor de pornire la licitație pentru închirierea unor bunuri, de către Societatea 

Administrația Piețelor Focșani S.A.; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României de 

prelungire a termenului prevăzut de art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 

732/05.10.2016 privind transmiterea unei părți din imobilul 338 Focșani, din 

domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în 

domeniul public al municipiului Focșani, județul Vrancea și pentru actualizarea 

anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii și a criteriilor pentru concursul 

organizat în vederea numirii directorului gradului II la Direcția de Dezvoltare 

Servicii Publice Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

11. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 492/2019 privind aprobarea organizării Sărbătorilor de 

iarnă în municipiul Focșani; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 

PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 

         Secretarul general al municipiului Focșani 

Eduard Marian Corhană 

         

 


