
         

             ROMÂNIA      Anexa la Dispoziția nr. 274/08.04.2020 

      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 9 aprilie 2020, orele 16,00, ședință care se va desfășura online 

 

 

1. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului municipiului Focșani nr.  

273/07.04.2020 privind majorarea Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 

2020; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, către Direcția de 

Sănătate Publică Vrancea, a unor echipamente necesare funcțiionării Laboratorului 

de diagnostic și investigare în sănătate publică, pe perioada necesară implementării 

măsurilor de prevenire și combatere a Corona Virus SARS-CoVID 2019;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare 

al Direcției de Asistență Socială Focșani, aprobat prin Hotărârea  Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 489/2018, cu modificările și completările ulterioare;  

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

Focșani nr. 181/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție: „Reabilitare, modernizare și dotări Dispensar Sud” str. 

Revoluției nr. 14, municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5.  proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr.233/2019 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI, pentru realizarea obiectivului 

de investiții ”Reparații Capitale Imobil str.Comisia Centrală și Reabilitare Racorduri 

Utilități Apa-Canal și Energie Electrică” municipiul Focșani, județul Vrancea; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind completarea anexei 2 a Hotărârii Consiliului 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 
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7.  proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea 

infrastructurii educaționale a Creșei nr.7”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției 

propusă a fi realizată prin proiect pentru proiectul ”Creșterea performanței 

energetice și lucrări conexe pentru clădirea Internat a Liceului cu program sportiv”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției 

propusă a fi realizată prin proiect pentru proiectul ”Creșterea performanței 

energetice și lucrări conexe pentru Grădinița nr.15 Focșani”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției 

propusă a fi realizată prin proiect pentru proiectul ”Creșterea performanței 

energetice și lucrări conexe pentru Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției 

propusă a fi realizată prin proiect pentru obiectivul ”Creșterea performanței 

energetice și lucrări conexe pentru clădirea Cinematografului Balada”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției 

propusă a fi realizată prin proiectul ”Creșterea performanței energetice și lucrări 

conexe pentru clădirea Liceului Tehnologic G.G.Longinescu Focșani”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru proiectul ”Viziune și performanță prin implementarea unor instrumente de 

planificare strategică, sisteme de managementul calității/performanței și a unor 

sisteme informatice inovative la nivelul Municipiului Focșani”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru proiectul ”Planificarea și managementul mobilității urbane durabile prin 

elaborarea Planului de mobilitate Urbană Durabilă”; 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 



 3 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru proiectul ”WiFi4EU” 

 

Inițiator, Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 

 

 

         Secretarul general al municipiului Focșani, 

Eduard Marian Corhană  

  


