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Convocarea Consiliului Local al Municipiului Focsani in sedinta ordinara, pentru data de 28 aprilie 2022
DISPOZI?IA NR. 360
din 21 aprilie 2022
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Focsani in sedinta ordinara,
pentru data de 28 aprilie 2022
Primarul Municipiului Focsani,
Avand in vedere prevederile art. 133 alin. (1), 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 ordinara pentru data de 28 aprilie 2022, ora 14,00,
sedin?a 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 ordinare a Consiliului local al municipiului Focsani din data de 28 aprilie 2022 este
prezentat in Anexa care face parte integranta din dispozi?ie.
Art. 3 (1) Proiectele de hotarari inscrise la nr. 1-5 in Anexa la dispozi?ie au fost trimise spre avizare Comisiei de buget si
administra?ie publica.
(2) Proiectul de hotarare inscris la nr. 8, 10 in Anexa la dispozi?ie a fost trimis spre avizare Comisiei pentru drepturile omului,
cultura, inva?amant, sanatate si sport.
(3) Proiectele de hotarari inscrise la nr. 6, 9 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 28 aprilie 2022.
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 hotarari.
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. 360/2022
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
PRIMAR
Proiectul ordinii de zi al sedin?ei ordinare a Consiliului local al municipiului Focsani ce va avea loc in data de 28
aprilie 2022, ora 14,00, sedin?a ce se va desfasura cu participarea fizica a consilierilor locali, la sediul Primariei
municipiului Focsani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis
SEC?IUNEA I
1. proiect de hotarare privind aprobarea execu?iei bugetului local al Municipiului Focsani, bugetului institu?iilor finan?ate par?ial
si activita?ilor finan?ate integral din venituri proprii si bugetul creditelor interne, pe trimestrul I 2022, detaliate pe sec?iunea de
func?ionare si sec?iunea de dezvoltare;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
2. proiect de hotarare privind aprobarea majorarii Bugetului General al Municipiului Focsani pe anul 2022;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
3. proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Focsani, in
vederea scoaterii din func?iune, casarii si valorificarii in condi?iile legii;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
4. proiect de hotarare privind aprobarea completarilor si modificarilor aduse anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului
Focsani nr. 383/10.12.2015 privind insusirea inventarului bunurilor care apar?in domeniului public al municipiului Focsani, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
5. proiect de hotarare pentru completarea si modificarea HCL nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care
alcatuiesc domeniului privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
6. proiect de hotarare privind constituirea dreptului de trecere cu titlu gratuit asupra terenului in suprafa?a de 368 mp.
apar?inand domeniului privat al Municipiului Focsani, identificat prin numar cadastral 68515, T 111, PO 5845, inscris in Cartea
Funciara nr. 68515, in favoarea Societa?ii Metale Interna?ional SRL prin administrator Resmeri?a Valentin, in vederea
efectuarii lucrarilor de punere in siguran?a a cladirii-monument istoric, situata in Municipiul Focsani, str. Cotesti nr. 17;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
7. proiect de hotarare privind completarea si modificarea anexelor la Hotararea Consiliului Local nr. 59/2007 privind aprobarea
inventarierii si clasificarii parcarilor si locurilor de parcare din Municipiul Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. proiect de hotarare pentru aprobarea Listei de priorita?i pe anul 2022, pentru repartizarea locuin?elor pentru tineri destinate
inchirierii, in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 962/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare privind
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind infiin?area Agen?iei Na?ionale pentru Locuin?e, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Ini?iatori, consilieri locali Marcu Livia-Silvia,
Macovei Liviu-George, Tataru Alexandra,
Dumitru Victor, Zirna Cristian
9. proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 a Hotararii Consiliului local al municipiului Focsani nr. 64/9 aprilie 2021
privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a municipiului Focsani si a
Regulamentului de organizare si func?ionare a acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
10. proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuin?elor de tip ANL aflate in administrarea Consiliului
Local al Municipiului Focsani;
Ini?iator, Primar, Cristi Valentin Misaila
SEC?IUNEA a II-a
1. adresa Direc?iei de Asisten?a Sociala Focsani nr. 4058/05.04.2022 inregistrata la Primaria municipiului Focsani sub nr.
35793/06.04.2022 privind efectuarea orelor de munca in folosul comunita?ii de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor
social pe luna martie 2022;
SEC?IUNEA a III-a - Diverse
PRIMAR,
Cristi Valentin Misaila
Avizat
Secretar general al municipiului Focsani
Marta-Carmen Ghiu?a

