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Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focsani, in sedinta extraordinara pentru data de 20 mai 2021, ora 15,00
DISPOZI?IA NR. 524
din 14 mai 2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focsani in
sedinta extraordinara, pentru data de 20 mai 2021
Primarul Municipiului Focsani,
Avand in vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) din Ordonan?a de Urgen?a a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
DISPUNE:
Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focsani, in sedinta extraordinara pentru data de 20 mai 2021, ora 15,00,
sedin?a desfasurata cu participarea fizica a consilierilor locali, la sediul Primariei municipiului Focsani din bdul. Dimitrie
Cantemir nr. 1 bis.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi a sedin?ei extraordinare a Consiliului local al municipiului Focsani din data de 20 mai 2021 este
prezentat in Anexa care face parte integranta din dispozi?ie.
Art. 3 (1) Proiectele de hotarare inscrise la nr. 1 si 7 in Anexa la dispozi?ie au fost avizate de Comisia de buget si administra?ie
publica.
(2) Proiectele de hotarare inscrise la nr. 2, 3 si 6 in Anexa la dispozi?ie au fost trimise spre avizare Comisiei de buget si
administra?ie publica.
(3) Proiectele de hotarare inscrise la nr. 4 si 5 in Anexa la dispozi?ie au fost trimise spre avizare Comisiei de urbanism si
agricultura.
Art. 4 Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi Anexa la prezenta dispozi?ie sunt parte componenta a dosarului special al
sedin?ei Consiliului local al municipiului Focsani din data de 20 mai 2021.
Art. 5 Dispozi?ia primarului, inso?ita de proiectul ordinii de zi si materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispozi?ia
consilierilor locali in format electronic, prin e-mail.
Art. 6 Membrii Consiliului local al municipiului Focsani sunt invita?i sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor
de hotarare.
Art. 7 Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate celor interesati de Secretarul general al municipiului Focsani prin
Serviciul administratie publica locala, agricultura.
PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila
ROMANIA Anexa la Dispozi?ia nr. 524/2021
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
PRIMAR
Proiectul ordinii de zi
al sedin?ei extraordinare a Consiliului local al municipiului Focsani ce va
avea loc in data de 20 mai 2021, ora 15,00 sedin?a desfasurata cu
participarea fizica a consilierilor locali, la sediul Primariei
municipiului Focsani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis
1. proiect de hotarare privind avizarea documenta?iei de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public a
localita?ilor membre ale Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul de salubrizare a localita?ilor Focsani si
Golesti, jude?ul Vrancea si acordarea mandatului special Primarului municipiului Focsani sa aprobe intreaga documenta?ie de
atribuire in cadrul adunarii generale a asocia?iei;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
2. proiect de hotarare privind modificarea anexelor nr.2, nr.3, nr.6, nr.8, nr.10, si nr. 11 la Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Focsani nr. 510/28.11.2017 privind aprobarea actualizarii documenta?iilor tehnico-economice, a indicatorilor
tehnico-economici, faza DALI si descrierea sumara a investi?iei propuse a fi realizata prin proiect, pentru obiectivul de investi?ii:
„Cresterea eficien?ei energetice a blocurilor de locuin?e din municipiul Focsani", cu modificarile si completarile ulterioare;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
3. proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului local al municipiului Focsani nr. 462/28.11.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Documenta?ie Avizare Lucrari de Interven?ie pentru realizarea
obiectivului de investi?ii „Reabilitare si modernizare bloc situat in str. Magura nr. 123" municipiul Focsani, jude?ul Vrancea, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
4. proiect de hotarare privind aprobarea Raportului Informarii si Consultarii Publicului nr. 21168/26.02.2021 privind
documenta?ia P.U.Z. si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ pentru spa?ii comerciale si locuin?e S+P+3E+4R"
- Focsani, str. Cezar Bolliac nr. 21, numar cadastral 61547, pe terenul in suprafa?a de 640 mp (suprafa?a masurata 665 mp);
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
5. proiect de hotarare privind aprobarea Raportului Informarii si Consultarii Publicului nr. 23938/05.03.2021 privind

documenta?ia P.U.Z. si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ construire locuin?e colective P+2E" - Focsani, str.
Rovine nr. 26, numar cadastral 60794, pe terenul in suprafa?a de 2949 mp;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
6. proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr. 414/28.12.2020 privind aprobarea tarifelor
practicate si a pre?urilor de pornire la licita?ie pentru inchirierea unor bunuri, utilizate in desfasurarea activita?ii, incepand cu
anul 2021 de catre Societatea Administra?ia Pie?elor Focsani S.A.;
Ini?iatori, consilieri locali Birsan Costel, Costea Ionel, Dimitriu Ana-Maria, Dumitru Victor, Macovei Liviu-George, Marcu
Livia-Silvia, Radu?a Nicolae, Stroie Mirela, Tataru Alexandra, Zirna Cristian
7. proiect de hotarare privind modificarea art. 3 din Hotararea Consiliului local al municipiului Focsani nr. 414/2020 privind
aprobarea tarifelor practicate si a pre?urilor de pornire la licita?ie pentru inchirierea unor bunuri, utilizate in desfasurarea
activita?ii, incepand cu anul 2021 de catre Societatea Administra?ia Pie?elor Focsani S.A.;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila
Avizat
Secretar general al municipiului Focsani
Marta-Carmen Ghiu?a

