
 1 

 
              R O M A N I A  
        JUDETUL VRANCEA 
      MUNICIPIUL FOCSANI 
         CONSILIUL LOCAL 
 

P R O C E S    V E R B A L 
Din 31 ianuarie 2012 

 
 
 

 Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir 
nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani. 

D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta ordinara 
din 31.01.2012, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 34 / 25.01.2012, constatand ca in sala 
sunt prezenti un numar de 19 de consilieri din totalul de 21 de consilieri atat cat alcatuiesc Consiliul 
local municipal in acest moment, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 
2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
  Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard face precizarea ca lipseste motivat d-na consilier 
Lucica Chiper si dl. consilier Vasile Istudor fiind plecati in delegatii de serviciu.  
 
 La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani; 
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-na Micsunica Baciu – director Directia resurse umane; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 d-nul Liviu-Dan Pogorevici – director executiv, Directia  administratie publica locala; 
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-na Carmen Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, investitii, fond locativ; 
 d-na Luminita Mogda – inspector serviciu urbanism; 
 d-nul Gheorghe Nituc – inspector serviciu urbanism; 
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Ion Gheorghe – director  Politia Locala Focsani; 
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani; 
 d-nul Fanel Popa – director SC Administratia Pietelor SA Focsani; 
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani; 
 d-nul Mihail Ciobotaru – director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani; 
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP Salubritate SRL Focsani; 
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 d-nul Iordache Bostan – inspector general Inspectoratul Judetean Scolar Vrancea; 
 d-nul Valentin Gheorghita – director Ateneul Popular Maior Gh. Pastia; 
 d-na Maria Murgoci – director Ansamblul Folcloric „Tara Vrancea”; 
 d-na Anca Largeanu-Apostol  – director Caminul de Batrani Focsani. 

             
   La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai mass-
mediei locale.  
 
 Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana supune votului procesul verbal al 
sedintei din 20.12.2011. 

Nu sunt discutii si se aproba cu 19 voturi “pentru”. 
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In continuare dl. Presedinte de sedinta Gicu Vrancianu prezinta proiectul ordinii de zi care cuprinde: 
 
1. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.151/2011 pentru stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor 
si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile in anul fiscal 2012;  
 
2. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr. 354/2011 pentru aprobarea centrelor de executie bugetara a institutiilor de invatamant 
preuniversitar de stat din Municipiul Focsani, a caror conducatori au calitatea de ordonator tertiar de 
credite si arondarea la acestea a institutiilor fara compartiment financiar-contabil propriu; 
 
3. proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse pentru 
elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat finantate din 
bugetul local al Municipiului Focsani pe anul 2012; 
  
4. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza 
locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a 
prevederilor Legii nr. 152/1998 republicata si modificata si a Hotararii Consiliului Local nr. 
70/22.02.2011 privind aprobarea listei de prioritati; 
                            
5. proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul 
Tineretului – Sud, solicitate de titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu Legea locuintei 
nr. 114/1996, republicata si modificata;  
 
6. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de 
executie, pentru obiectivul de investitii: „Alimentare cu apa, bransament si contorizare Cinematograf 
Balada”, din Municipiul Focsani”; 
 
7. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, 
pentru obiectivul de investitii: ,,Amenajare Skate in Parcul Nicolae Balcescu, din Municipiul 
Focsani”; 
 
8. proiect de hotarare privind modificarea anexei Hotarari Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr. 93/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de executie, pentru 
obiectivul de investitii: ,,Refacere infrastructura strazi – str.Moldova”, din Municipiul Focsani; 
 
9. proiect de hotarare privind aprobarea pretului local de facturare a energiei termice furnizata 
populatiei prin sistem centralizat, in municipiul Focsani; 
 
10. proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Focsani pe anul 2012; 
 
11. proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii, in anul 2012, a excedentului bugetului local 
rezultat la incheierea exercitiului bugetar a anului precedent;  
 
12. proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii de catre Municipiul Focsani, in calitate de 
partener, prin Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani, a proiectului Adapost de Noapte 
,,Sfantul Nicolae cel Nou”, derulat de catre Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – 
filiala Vrancea, in vederea asigurarii continuarii acestuia; 
 
13. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 2.000 lei din bugetul local al Municipiului 
Focsani pe anul 2012, Asociatiei Partida Romilor ,,Pro-Europa”- filiala Vrancea, pentru organizarea 
manifestarilor prilejuite de sarbatorirea ,,Zilei Dezrobirii Romilor”, care se va desfasura in data de 
19.02.2012; 
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14. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local al Municipiului Focsani pe anul 
2012 a sumei de 566 lei pentru organizarea de catre Consiliul Local al Tinerilor Focsani, a 
proiectului ,,Dragobetele saruta fetele”; 
 
15. proiect de hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social al SC Transport Public SA 
Focsan; 
 
16. proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unor sume din Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Consiliului Local, prevazut in bugetul local al Municipiului Focsani pe anul 2012; 
 
17. proiect de hotarare privind aprobarea completarii art. 1 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.356/2011 pentru aprobarea majorarii capitalului social al SC ENET SA 
Focsani; 
  
18. proiect de hotarare privind aprobarea garantarii biletelor la ordin in valoare de 7.000.000 lei 
emise de SC ENET SA Focsani in favoarea SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA in contul 
datoriilor inregistrate de acesta catre furnizorul de gaze naturale; 
 
19. proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC ENET SA Focsani 
pe anul 2012 si estimat pe anii 2013-2014; 
 
20. proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC CUP SA Focsani pe 
anul 2012 si estimat pe anii 2013-2014; 
 
21. proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC CUP Salubritate 
SRL Focsani pe anul 2012 si estimat pe anii 2013-2014; 
 
22. proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC Transport Public SA 
Focsani pe anul 2012 si estimat pe anii 2013-2014; 
 
23. proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC Administratia 
Pietelor Focsani SA pe anul 2012 si estimat pe anii 2013-2014; 
 
24. proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere datorat de asistatii din 
Caminul pentru Persoane Varstnice Focsani pentru anul 2012; 
 
25. proiect de hotarare privind organizarea si functionarea retelei scolare de invatamant 
preuniversitar de stat din municipiul Focsani pentru anul scolar 2012-2013; 
 
26. proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr.322/2011 pentru transformarea unor posturi din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de 
stat din municipiul Focsani in vederea promovarii persoanelor incadrate pe aceste posturi intr-un 
grad sau treapta superioara, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
27. proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr.20/2011 pentru aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal 
pentru Primaria Municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
28. proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal 
pentru Primaria Municipiului Focsani; 
 
29. proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr.209/2010 pentru aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal 
pentru Ansamblul Folcloric ,,Tara Vrancei”, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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30. proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal 
pentru Ansamblul Folcloric ,,Tara Vrancei”; 
 
31. proiect de hotarare privind trecerea Serviciului de paza obiective de la Politia Locala a 
Municipiului Focsani la SC CUP Salubritate SRL Focsani; 
 
32. proiect de hotarare privind completarea Statului SC CUP Salubritate SRL Focsani; 
 
33. proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal 
pentru Politia Locala a Municipiului Focsani; 
 
34. proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Politiei 
Locale a Municipiului Focsani, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 
68/2011; 
 
35. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru evaluarea activitatii 
Politiei Locale a Municipiului Focsani; 
 
36. proiect de hotarare privind aprobarea cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului 
local, depuse de Bobirca Constantin cu domiciliul in Focsani, str. T. Vladimirescu, nr. 3, ap. 4; 
 
37. proiect de hotarare privind respingerea cererilor de inlesnire la plata a obligatiilor datorate 
bugetului local, depuse de Faraoneanu Tudorache cu domiciliul in Focsani, str. Lacramioarei, nr. 
10, Agreci Lenuta cu domiciliul in Focsani, str. Mare a Unirii, nr. 35, ap. 1 si Gugonea Iacob cu 
domiciliul in Focsani, str. Lupeni, nr. 2, ap. 18; 
 
38. proiect de hotarare privind completarea si modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr.23/26.01.2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 
municipiului Focsani, cu modificarile si compeltarile ulterioare; 
 
39. proiect de hotarare privind acceptarea de catre Municipiul Focsani a donatiei ce consta in 
lucrarile de sculptura realizate in cadrul ,,Simpozionului de sculptura pe tema UNIRII” organizat de 
Centrul Judetean pentru Promovarea Culturii Traditionale, Artelor si Meseriilor Vrancea in anul 
2011; 
 
40. proiect de hotarare privind aprobarea Listei spatiilor proprietate privata a municipiului Focsani, 
cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe 
actului medical, situate in incinta imobilului Policlinica nr. 2, Focsani, str. Bucegi nr. 28, care fac 
obiectul vanzarii prin licitatie publica, aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr.366/2010; 
 
41. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 
19,39 mp. situat in Focsani, str. Constructorului, nr. 1, bl. F1, ap.2, judetul Vrancea, T.210, 
P.11482% ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Vascu Rodica; 
 
42. proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Reconfigurare Limite 
Proprietati, Parcelare, Schimbare Destinatie Subzona”, str. Calea Munteniei, T.83, P.435, Focsani; 
 
43. proiect de hotarare privind modificarea art. 3 din Hotararea Consiliului Local al municipiului 
Focsani nr. 107/2010 pentru constituirea Comisiei de evaluare a managementului institutiilor publice 
de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Focsani si a Comisiei de 
solutionare a cotestatiilor; 
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44. proiect de hotarare privind aprobarea fiselor de evaluare a performantelor profesionale 
individuale realizate in anul 2011 de catre salariatii Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului 
Local Municipiului Focsani; 
 
45. raport de evaluare a performantelor individuale ale Secretarului Municipiului Focsani in perioada 
01.01.2011-31.12.2011; 
 
46. raport de activitate pe anul 2011 a Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Focsani; 
 
47. raport privind verificarea activitatii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap in semestrul 
II al anului 2011, asistenti care lucreaza in baza contractului de munca incheiat cu Primaria 
Municipiului Focsani; 
 
48. informare privind activitatea de solutionare a petitiilor inregistrate la Primaria Municipiului 
Focsani, audientelor, sesizarilor la ,,Telefonul Cetateanului”, in perioada 01.07.2011-31.12.2011. 
 
 

Informari, declaratii politice. 
 
Ia cuvantul dl. Primar Decebal Bacinschi “doresc sa retrag de pe ordinea de zi proiectul de 

la punctul 28, proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de 
personal pentru Primaria Municipiului Focsani, am sperat ca pana astazi voi primi aprobarea din 
partea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, nu am primit-o si acesta este motivul pentru care 
il retrag si cred ca vom intra cu el in sedinta ordinara a lunii februarie. Si mai doresc sa retrag de pe 
ordinea de zi proiectul de la punctul 39, proiect de hotarare privind acceptarea de catre Municipiul 
Focsani a donatiei ce consta in lucrarile de sculptura realizate in cadrul ,,Simpozionului de sculptura 
pe tema UNIRII” organizat de Centrul Judetean pentru Promovarea Culturii Traditionale, Artelor si 
Meseriilor Vrancea in anul 2011, datorita faptului ca domnii consilieri si au perfecta dreptate, mi-au 
cerut o evaluare a acestor lucrari, acesta este motivul pentru care il retrag si o sa cer domnilor de la 
cultura o evaluare si dupa care-l vom introduce intr-o alta sedinta.” 

 
Se supune la vot ordinea de zi fara proiectele de hotarare de la punctele 28 si 39 si se 

aproba cu 19 voturi „pentru” . 
  

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si 
completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.151/2011 pentru stabilirea 
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate 
acestora, precum si amenzilor aplicabile in anul fiscal 2012.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 1 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din 
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 354/2011 pentru aprobarea centrelor 
de executie bugetara a institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul 
Focsani, a caror conducatori au calitatea de ordonator tertiar de credite si arondarea la 
acestea a institutiilor fara compartiment financiar-contabil propriu. 

Dl. consilier Danut Popoiu „d-le presedinte de sedinta senzatia mea este ca sunt persoane 
in Focsani-ul acesta care ori vor sa-si bata joc de Consiliul local, ori trag sforile in asa maniera incat 
lucrurile sa iasa pana la urma cum doresc dumnealor. Proiectul de hotarare este pus special al 
doilea pentru ca dupa aceea la proiectul de la punctul 25, noi sa discutam despre organizarea si 
functionarea retelei scolare. Eu am mai explica o data cu aceasta Gradinita 21 si cu politica Scolii 
nr. 2, Gradinita nr. 21 functioneaza in localul Scolii nr. 3, deci este scoala cu contabilitate cu tot ce 
vreti dumneavoastra, eu nu am inteles atunci jocul de ce Gradinita nr. 21 trebuie sa treaca la 
Gradinita nr. 8 si de ce acum Gradinita nr. 21 trebuie sa treaca sub control financiar la Scoala nr. 2, 
atata vreme cat ea functioneaza in localul Scolii nr. 3. Acest proiect de hotarare ne spune sa 
abrogam hotararea pe care noi am luat-o si sa trecem Gradinita nr. 21 la Scoala nr. 2. In proiectul 
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de la punctul nr. 25 cand vorbim despre organizarea si functionarea retelei scolare, vedeti ca la 
Scoala generala nr. 3, este arondata Gradinita nr. 21. Drept este ca arondarea este pentru anul 
scolar 2012-2013 din toamna. Deci ale cui jocuri sunt aici pentru a muta contabilitatea unei gradinite 
de acolo dincolo? Am mai intrebat odata lucrul acesta si nu am primit nici un raspuns. Senzatia mea 
este ca cineva isi bate joc si nu va informeaza bine despre ce este vorba.” 

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrancianu „d-le consilier as vrea sa va intreb daca aveti 
cumva vreun amendament la acest proiect de hotarare? Pentru ca am avut impresia ca ati pus niste 
intrebari retorice.”  

Dl. consilier Danut Popoiu „ nu este vorba de nici o intrebare retorica, este vorba ca cei in 
drept sa se sesizeze. Daca eu as propune acum ca Gradinita 21 sa ramana la Scoala nr. 3 imi veti 
spune ca nu este posibil atata vreme cat proiectul de hotarare vizeaza abrogarea a ceea ce noi am 
hotarat acum ceva timp in urma. Deci nu mi se pare normal, ori in conditiile in care noi nu am vota 
acest proiect de hotarare, ramane valabila hotararea pe care am luat-o.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „avand in vedere interpelarea d-lui consilier Danut Popoiu, va 
propun d-le presedinte sa dati cuvantul d-lui inspector general Iordache Bostan, care se afla in sala, 
sa ne explice motivatia pentru care a facut aceasta propunere.” 

Dl. inspector scolar Iordache Bostan „prin proiectul retelei de scolarizare am propus ca 
Gradinita nr. 21 sa fie structura a Scolii nr. 3, avand in vedere ca functioneaza in aceeasi cladire, la 
aceeasi adresa, cred ca amendamentul facut de dl. consilier Danut Popoiu este bine venit, adica sa 
fie si din punct de vedere financiar lipit de Scoala nr. 3.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan „cred ca suntem putin in eroare. Acest proiect de hotarare a 
fost facut in baza unei adrese primite din partea Inspectoratului Scolar dupa ce am aprobat in 
decembrie noua structura, solicitarea a venit din partea Inspectoratului Scolar drept pentru care s-a 
facut acest proiect de hotarare, el are velabilitate pana la inceperea anului scolar imediat urmator. 
Structura de invatamant pentru anul 2012-2013 urmanad sa se faca dupa aprobarea proiectului 
imediat urmator de pe ordinea de zi.”  

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi 
„pentru”, 1 vot „impotriva” al d-lui consilier Danut Popoiu si 5 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri 
Cristinel Susu, Neculai Tanase, Ionel Preda, Eugen Popa si Gheorghe Stan,  devenind hotararea 
nr. 2 

Dl. consilier Vasile Dobre „eu cred ca nu mai intelegem nimic pentru ca adresa de la 
Inspectorat este semnata de catre dl. Iordache Bostan, cred ca l-am luat pe nepregatite. Este venita 
din partea Inspectoratului in data de 21.12.2011 si nu aveti cum sa negati aceasta adresa pentru ca 
este semnata de catre dumneavoastra.”  

D-na consilier Doina Fodoreanu „d-le inspector general problema cu Gradinita 21 si Scoala 
nr. 3 o stiti dintotdeauna. Stiti de ce s-a optat pentru Scoala nr. 2 si dumneavoastra dati pe 
21.12.2011 solicitati avizul conform pentru a ramane in aceeasi arondare financiara, Gradinita nr. 
21 sa ramana la Scoala nr. 2, arondata financiar, este adresa semnata de dumneavoastra.” 

Dl. inspector scolar Iordache Bostan „din moment ce este semnata sustin cele scrise acolo.” 
Dl. consilier Neculai Tanase „indiferent ce a dat dl. inspector general, eu zic ca trebuie sa 

mergem un pic si pe logica, poate s-a strecurat o eroare in decizia aceasta si noi ca si Consiliul 
local trebuie sa judecam si sa vedem care ar fi situatia optima.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „haideti sa fim cinstiti si sa spunem lucrurilor pe nume. Logica 
este urmatoare, o directoare iese acum in septembrie la pensie si a avut o foarte buna conlucrare 
cu d-na contabila de la Scoala nr. 2 si a cerut ca pana in luna septembrie cand dansa iese la pensie 
sa ramana la aceeasi contabilitate. In aceste conditii eu am avut o discutie cu dl. inspector general 
si am spus ca in luna septembrie vom intra in noua reorganizare.” 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea numarului de 
burse si a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecventa din unitatile de 
invatamant preuniversitar de stat finantate din bugetul local al Municipiului Focsani pe anul 
2012.  

Nu discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 3 
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Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei 
nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, 
conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 
republicata si modificata si a Hotararii Consiliului Local nr. 70/22.02.2011 privind aprobarea 
listei de prioritati. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 4 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb 
de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul Tineretului – Sud, solicitate de titularii 
contractelor de inchiriere in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si 
modificata. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 5 

Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici, faza proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitii: 
„Alimentare cu apa, bransament si contorizare Cinematograf Balada”, din Municipiul 
Focsani”. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 6 

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii: ,,Amenajare 
Skate in Parcul Nicolae Balcescu, din Municipiul Focsani”. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”,  
devenind hotararea nr. 7 

Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea anexei 
Hotarari Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 93/2011 pentru aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici, faza proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitii: ,,Refacere 
infrastructura strazi – str.Moldova”, din Municipiul Focsani.  

Dl. consilier Eugen Popa „eu stiam ca aceasta strada este terminata?” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „am aprobat niste indicatori si dupa ce am aprobat indiciatorii 

in momentul in care am desfacut strada am constatat, s-a facut proces verbal de lucrari ascunse ca 
a fost nevoie sa umble un pic la infrastructura. Acum nu venim cu altceva decat modificam 
indicatorii datorita lucrarilor suplimentare care au aparut pe parcursul executiei lucrarii.” 

Dl. consilier Ionel Preda „din raport reiese asa cum a spus si dl. Primar ca intr-adevar se fac 
niste modificari, imi pun intrebarea daca proiectarea a disparut? Daca a disparut atunci imi pun a 
doua intrebare, aceasta lucrare se face fara proiectare pentru ca initial a fos prinsa cu o valoare si 
dupa aceea o vad diminuata in totalitate? Cred probabil ca s-a facut fara proiectare? Daca asa e sa 
ne spuneti si noua. A doua problema este ca in raport se face referire la o suprafata de 990 mp 
carosabil, iar daca ne ducem putin in urma la Hotararea nr. 93/ 2011 capacitatile sunt cu totul altele, 
suprafata carosabila in prima hotarare este de 2100 mp si nu mai spun de suprafata trotuarului care 
este de 1200. Deci concret stam pe 990 mp sau pe 2100 mp ca suprafata carosabila? Stiu ca 
strada este foarte mica si nu spun ca am dubii si de suprafata de 2000 mp, ziceti-mi ceva de 
proiectare, daca intr-adevar o lucrare asa de importanta se poate face cu o proiectare gratis?” 

D-na Cristina Costin „in momentul in care s-a facut proiectare strazii Magura s-a avut in 
vedere si proiectarea strazii Moldova, pentru ca pe atunci se avea in vedere un sens giratoriu intre 
strada Magura, Moldova si Comisia Centrala, dar s-a renuntat la acesta asa ca proiectarea s-a 
facut odata cu strada Magura si pentru strada Moldova.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 8 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea pretului local 
de facturare a energiei termice furnizata populatiei prin sistem centralizat, in municipiul 
Focsani. 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „sunt dator sa dau cateva explicatii legat de pretul acesta. In 
sedinta de buget am discutat si am fost convins ca s-a inteles treaba aceasta. Deci noi am avut mai 
multe preturi aprobate in Consiliul local, am avut un pret de 203 lei, am avut un pret de 275 lei si am 
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mai avut unul de 399 lei. Aceste preturi si aceste hotarari ale noastre au fost atacate de catre 
Prefectura si suntem cu dansii intr-un proces in asa fel incat noi la ora actuala si cetatenii din 
municipiul Focsani in lunile noiembrie, decembrie si ianuarie vor plati pretul gigacaloriei la 203 lei. 
Atat in luna noiembrie cat si in luna decembrie am spus ca vom stabili un pret al energiei termice in 
municipiul Focsani atunci cand vom avea toate datele necesare si vom fi in masura sa incropim un 
buget pentru anul 2012. In luna ianuarie a anului 2012 am fost in masura sa stabilim un pret  pe 
care l-am supus atentiei dumneavoastra in comisii si cum am ajuns la acest pret de 285 lei/ 
gigacalorie, in momentul in care am calculat bugetul si banii pe care putem sa-i alocam diferitelor 
institutii, diferitelor lucrari de investitii si  untatilor de invatamant, a spus ca anul acesta ne putem 
permite sa alocam ENET-ului in jur de 20 milioane lei. In conditiile in care din acesti bani sa fim in 
masura sa platim contravaloarea lucrarilor ce vor fi executate in acest an in proiectul pe mediu, 
privind reabilitarea sistemului de termoficare si a centralei, care se ridica la 5,3 milioane lei, sa fim 
in masura sa platim cota noastra de ajutor pentru caldura, stiti ca ati aprobat-o dumneavoastra de la 
786 lei la 1.000 lei pentru o familie cu mai multe persoane si pentru persoane singure de la 1.000 lei 
la 1.300 lei. Stim acum cati bani vor primi de la Ministerul Muncii si cati bani va trebui sa dam noi 
pentru aceste ajutoare. Si in aceste conditii facand o aproximatie a numarului de gigacalorii produse 
in luna ianuarie, februarie din anii anteriori am impartit suma ramasa la numarul de gigacalorii si a 
reiesit 285 lei. In conditiile in care in acest proiect noi cerem doua lucruri, unul sa aprobam acest 
pret de 285 lei  gigacaloria si al doilea sa abrogam Hotararile Consiliului Local 152/31.05.2011 si 
286/04.10.2011 privind pretul gigacaloriei pe care noi il fixasem. In aceste conditii sa ramana un 
singur pret incepand cu data de 01.02.2012, dar in acelasi timp sa nu mai plateasca cetatenii 
abrogand aceste hotarari. De exemplu noi daca am castiga acum cetateanul ar trebui sa plateasca 
diferenta de la 203 lei la 399 lei, cat ar fi trebuit sa plateasca normal in luna noiembrie si decembrie 
2011. Incepand cu data de 1.02.2012, gigacaloria va fi 285 lei, iar celelalte le abrogam si ramanem 
la valoarea de 203 lei a gigacaloriei, cetateanul ce a platit pana acum ramane bun platit, nu mai 
avem nici un fel de pretentii, ca daca cumva Primaria castiga acest proces cetateanul ar fi trebuit sa 
plateasca din urma diferenta de la 203 lei la 399 lei.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „deci asa cum este formulat in hotarare, cu data prezentei se 
abroga, hotararile respective se abroga din aceasta data pentru viitor, ele si-au produs efecte in 
urma, dar daca putem si dl. secretar ne poate spune, sa formulam aici si un amendament ca 
hotararile se abroga de la data aprobarii lor.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „acesta vroiam sa spun si eu.” 
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „asa cum este formulat nu se intampla acest lucru.” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „venim cu asta, in conditiile in care la Primaria municipiului 

Focsani s-au depus pentru ajutoare de caldura 6.100 de cereri. Acel ajutor pentru caldura pe care-l 
dam noi de la Primarie care a crescut acum de la 2.400 la 3.200 lei pe luna, atat inseamna 
ajutoarele pentru noi, 3.200 mii lei. O familie din acestea 6.000 de familii din municipiul Focsani va 
plati valoarea gigacaloriei in jur de 200 lei. Deci 6.100 de familii vor plati gigacaloria in jur de 200 lei 
din aceste ajutoare si subventii pe care le primeste de la Primaria municipiului Focsani. Singura 
treaba este sa ne spuna dl. secretar ce amendament aducem la proiectul acesta pentru ca sa 
ramana pretul de 203 lei de la inceputul iernii.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „propun daca-mi este permis inlocuirea 
sintagmei „din data prezentei se abroga” cu „revocarea hotararilor” pentru ca am considerat ca 
desfiinteaza retroactiv din momentul adoptarii acestor hotarari. Revocarea Hotararilor 152 si 286.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „putem revoca acum, cu efecte retroactive din punct de vedere 
juridic?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „da, le desfiintez, „revocare” cu 
„desfiintare”. 

Dl. consilier Eugen Popa „eu ma abtin de la acest proiect de hotarare pentru ca suntem 
dupa sarbatorile de iarna cand cetatenii si-au cheltuit economiile si se stie ca lunile ianuarie si 
februarie sunt cele mai proaste luni, atat pentru populatie cat si pentru agentii economici. Si mai 
este un aspect, nu stiu cum trebuie sa fii ca sa sustii acest proiect dupa ce ai fost in Piata Unirii si ai 
manifestat, ai plans de mila cetatenilor ca nu o duc bine si sa vii sa maresti pretul gigacaloriei, sa 
impovarezi mai mult populatia.” 



 9 

Dl. consilier Neculai Tanase „spunea dl. Primar acum, ce amendamente avem de facut. 
Este o intrebare foarte buna pentru ca noi am facut deja un amendament in sedinta trecuta cand 
am propus in baza unor studii clare ca pretul gigacaloriei sa fie de 225.97lei. Deci aceasta 
propunere a fost facuta in urma acelei hotarari, daca mai tineti minte la sfarsitul anului 2010, cand 
s-a facut un studiu privind pretul gigacaloriei, cresterea graduala pana in 2028, iar aferent acestui 
an inclusiv TVA-ul pretul sa fie de 225.97 lei. Eu m-am uitat pe raportul acestui proiect de hotarare 
si nu pot spune ca este facut neprofesionist dar mie mi se pare ca acesti oameni care au facut 
acest raport nu au avut toate datele. Sincer va spun cred ca trebuia sa tinem cont de anumite 
aspecte, de exemplu se stie la ora actuala cati oameni sau care este valoarea, cuantunul celor care 
au cerut ajutor social? Anul trecut s-au alocat acestor subventii circa 20 mii lei, anul acesta cu 285 
lei, se vrea vreo 15 mii lei. Nu stiu de ce anul trecut am putut plati acest cuntum de 20 mii lei si anul 
acesta doar 15 mii lei. Acum eu unul ca facand parte din grupul PDL sunt multumit ca noi aceasta 
minoritate din Consiliul Local am reusit sa reducem pretul de la 400 lei cat l-ati propus 
dumneavoastra initial la 285 lei, cat vreti sa-l votati astazi, normal ca aveti majoritatea si o sa-l 
votati, dar avem multumirea ca cetateanul nu a suportat 400 lei gigacaloria, ci 285 lei, desi noi am 
facut propunerea, conform hotararii de la sfarsitul anului 2011 de a avea un pret de 225.97 lei 
pentru ca asa era corect. Vreau sa va mai spun ca in aceasta iarna oamenii din Focsani sa stie cu 
siguranta ca nu vor suferi de frig pentru ca s-au facut demersuri si chiar dl. deputat Trasculescu a 
facut demersuri pentru a se aloca sume pentru pacura, in caz ca nu vom avea gaze. Stiti foarte bine 
ca este o Hotarare de Guvern prin care s-a stabilit ca preturile sa ramane neschimbate la facturi 
pentru populatie si pentru CET-uri.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „dumneavoastra ati spus ca ati calculat foarte corect pretul de 
225.97, eu v-am spus altceva. Am luat bugetul de venituri si cheltuieli, am luat cheltuielile obligatorii 
pe care le avem, intretinerea scolilor, iluminatul, salarii si au mai ramas niste bani. Si am spus ca nu 
ne putem permite, dar asta am facut-o impreuna si cu comisia de buget, nu ne putem permite anul 
acesta sa cheltuim mai mult de 20 milioane de lei pentru ENET. In conditiile in care anul acesta vor 
incepe lucrarile de refacere a sistemului de termoficare, contributia noastra este de 53 miliarde lei, 
deci dam  53 miliarde lei deoparte mai dam  vreo 13 miliarde lei ceea ce inseamna ajutorul de 
caldura pe care-l platim si au ramas 14 miliarde lei. Am luat cam cate gigalarii se produc, din 
punctul nostru de vedere spunem ca am facut-o corect, cam cate am produs anul trecut, am 
impartit si ne-a dat 285 lei. Dumneavoastra cand ati spus ca ati aprofundat si ati facut corect 
calculul, in momentul in care mergeam pe 225 lei ma duceam la 270-280 miliarde de lei, care 
trebuia sa sustin anul acesta ENET-ul, nu se poate. Acum sa se inteleaga un lucru, noi vorbim de 
cetatenii municipiului Focsani care beneficiaza de sistemul centralizat al orasului. In muncipiul 
Focsani in urma recensamantului au rezultat 34.500 unitati locative, ENET-ul la ora actuala are din 
aceste 34.500 de unitati locative beneficiari 18.000, impartiti 18.000 la 34.500 si vedeti ca ne iese 
un procent de 55%, deci 55% din populatia Focsaniului beneficiaza de serviciile ENET-ului, 45% nu 
beneficiaza. Acesti oameni afara de ajutoarele pe care le primesc. inafara de ajutoarele pentru gaz, 
pentru lemne si carbuni, platesc atat pretul la gaze, la pretul pe care-l plateste toata lumea si atunci 
pare o mare deosebire intre acesti oameni. Acesti cetateni spun, domnule mie din taxele si 
impozitele platite, sa-mi faci drumuri, alei, mobilier urban si nicidecum sa platesc eu din taxele si 
impozitele subventia celor care beneficiaza de sistemul centralizat. Si am considerat ca o treaba din 
aceasta de mijloc, sa mergem pe 285 lei gigacaloria. Nimeni nu-si pune problema celor care nu 
beneficiaza, pentru ca cei care beneficiaza sunt in regula, platesc de la simplu la dublu costuri, ori 
la gaze, ori la lemne, pe acestia noi nu i-am luat in consideratie, nu sunt cetateni ai municipiului 
Focsani? Cum le explic eu celor din cartierul Mindresti, celor care locuiesc in zona Laminorului, 
celor care locuiesc in zona Castelului ca ei platesc pretul combustibilului real si nicidecum 
subventionat. Vedeti aici noi trebuie sa facem un echilibru cat de cat.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „referitor la acel amendament care s-a cerut, sa abrogam cele 
doua hotarari. Ele se abroga prin art.4, eu nu stiu pentru ca in toata experienta de consilier local, nu 
am auzit de vreo lege retroactiva, eu stiu ca nu se poate da asa ceva, dar astazi se hotaraste ca 
niste hotarari de acum cateva luni sa se anuleze. Eu voi vota proiectul asa cum este la mapa, 
pentru a se veni cu ceva retroactiv mi se pare incorect.” 

Dl. consilier Ionel Preda „daca ne uitam bine la proiectul care de fapt se vrea a trece astazi 
cu pretul de 285 lei, vedem foarte bine ca el este raportat la un pret de productie de 399,21 lei. 
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Daca e asa ma duc la proiectul privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la ENET in care 
pret de productie aprobat de ANRE este de 376 lei. Spuneti-mi domnilor consilieri sau d-le director 
Popescu care este pretul adevarat? Insemna ca tot proiectul de astazi trebuie sa pice pentru ca el 
este raportat la 399 lei si nu la 376 lei cat este aprobat acum de ANRE si este in proiectul de buget 
al ENET-ului pe ziua de astazi. In al doilea rand daca tot abrogam aici in stanga si in dreapta, 
haideti sa abrogam si Hotararea nr. 341, am uitat de ea, dar eu spun sa nu uitam pentru ca noi am 
aprobat-o si ea se referea la realizarea si sustinerea pe termen net a unei politici tarifare unde noi in 
anexa am pus pretul de 225.97 lei, credeti ca aceasta Hotarare nu trebuie si ea abrogata, nu 
trebuie si ea eliminata? Daca ramanem asa e o hotarare care nu se traduce in realitate. In 
hotararea pe care am aprobat-o noi nu spune nimeni ca este pret minim sau maxim sau de mijloc, 
deci este pret stabilit, am hotarat atunci ceva si trebuie sa ne tinem de cuvant la pretul acela daca 
vrem sa fim corecti in orasul Focsani, daca nu facem proiecte aici si le trecem ca apa. Inca o data 
am o rugaminte la dl. director Popescu sa vina sa spuna daca este la 399 lei sau 376 lei? Daca 
este la 376 lei proiectul de astazi trebuie sa pice.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „eu vreau sa revin si sa-l intreb inca o data pe dl. secretar 
daca prin formularea de „revocare” se intampla ceea ce a explicat dl. Primar, adica cetatenii nu vor 
mai plati retroactiv sumele pe care ar trebui sa le plateasca ca diferenta pana la 399 lei. In februarie 
instanta se va pronunta la solicitarea de anulare a acestor hotarari pe care Prefectura Vrancea a 
facut-o, in momentul in care noi abrogam aceste hotarari este posibil ca instanta fie sa nu se mai 
pronunte nemaiavand obiect, dar cel mai sigur se va pronunta. In situatia in care castiga Primaria, 
pretul acesta este corect se vor face plati retroactive, cetatenii vor plati retroactiv. Daca colegii de la 
PDL sunt atat de milosi si spun ca dam cu abrogari in stanga si in dreapta, nu dam. Eu va pun 
acum o intrebare foarte serioasa, oricare intre noi in cheltuielile bugetare ale familiei lunare dintr-o 
data apare un plus, cat de usor il poti duce? Acum chiar nu facem politica, incercam sa gasim o 
solutie, pentru ca la acest moment s-au putut face calcule, bugetul comunitatii poate sa sustina, 
putem avea acest pret si sa nu punem in situatia cetatenii sa faca niste plati greu de suportat cu 
adevarat. Avem exemplu in tara, la Timisoara, situatii de genul acesta. Nu avem orgolii, nu vrem sa 
vedem daca Prefectul a gresit sau nu a gresit cand a solicitat anularea Hotararilor, ci ne propunem 
o solutie corecta pentru cetateni, pentru ca cetatenii pentru acest lucru ne-au trimis aici. Astept un 
raspuns si daca nu propun acest amendament.” 

Dl. consilier Ionel Preda „vrem totusi in raspuns la ceea ce am ridicat vis-a-vis de pretul de 
productie? Se poate trece la vot, dar totusi sa ne dea niste lamuriri.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „noi avem trei preturi cu care lucram, este un pret de 
productie, avem un pret aprobat de ANRE si avem un pret pe care-l aprobam noi aici, sunt trei 
preturi.” 

Dl. consilier Ionel Preda „pai este si pretul ANRE?” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „a venit dupa ce am facut noi proiectul asta.” 
Dl. consilier Ionel Preda „de ce sa votam daca trebuie sa corectam? Spuneti d-le director 

Popescu este aprobat de ANRE 376 lei?” 
Dl. consilier Vasile Dobre „d-le presedinte de sedinta v-as ruga sa-l intrebati pe dl. director 

Popescu ca sa auda si colegii de la PDL cat este pretul real de productie a unei gigacalorii in 
Focsani? Sa spuna cu glas tare sa auda toata lumea.” 

Dl. director Valter Popescu „450 lei”. 
Dl. consilier Ionel Preda „d-le viceprimar Vasile Dobre degeaba domnule, nu suntem copii, 

citeste aceasta hotarare si vedeti ca spune de 376 lei aprobat de ANRE.” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „da, d-le consilier Ionel Preda asa e, dar noi dorim acum sa 

aprobam 285 lei, care-i problema? Si asa mi-ati facut o gaura de m-ati rupt in buget anul trecut cu 
203 lei, pentru ca dl. Prefect nu a fost de acord, ca sa fie un pret acceptabil si va rog sa mergeti cu 
mine sa stam de vorba cu cetatenii sa le explicam celor care au centrala termica beneficiaza de alt 
sistem de incalzire, de ce din taxele si impozitele lor noi platim subventia?” 

Dl. consilier Neculai Tanase „eu vroiam sa va spun asa, ca e dificil pentru modernizarea 
ENET-ului, am avut un consultant, nu? O firma care s-a ocupat si s-a calculat acolo suportabilitatea, 
cat poate sa suporte populatia, pretul este cam mare, asta este problema si este o neconcordanta, 
iesim in Piata Unirii strigam, suntem alaturi de popor si pe de alta parte marim pretul, nu concorda. 
V-as propune sa mai micsoram un pic pretul acesta.” 
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Dl. consilier Bogdan Matisan „in fiecare luna avem acelasi subiect, ENET-ul si tot discutam 
pretul acesta. Asa cum am stabilit in luna decembrie atunci cand am discutat propunerea 
dumneavoastra de pret, toata analiza care s-a facut la nivelul municipiului Focsani pe date si cifre 
certe si concrete, iar acesta este pretul pe care poate sa-l suporte bugetul municipiului Focsani. 
Pretul de 225 cu, care veniti dumneavoastra mereu in fata este un pret minim sub care noi nu 
putem sa scadem conform intelegerii din proiectul de termoficare, de schimbarea centralei termice 
a orasului. Acestea sunt conditiile pe care ni le-a impus Uniunea Europeana pentru banii pe care ni 
i-au dat pentru schimbarea centralei, sa nu scadem sub acel pret.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 14 voturi 
„pentru”, 1 vot „impotriva” al domnului consilier Ionel Preda si 4 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri 
Danut Popoiu, Cristinel Susu, Neculai Tanase si Eugen Popa, devenind hotararea nr. 9 

Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului 
General al Municipiului Focsani pe anul 2012. 

Dl. consilier Vasile Dobre „doresc sa fac cateva amendamente la acest proiect de hotarare 
si propun folosirea a 440 mii lei din fondul de rezerva pe urmatoarele capitole: 

- la „Invatamant” 160 mii lei si vor fi folositi in felul urmator: 

Institutia 
 

 
 

 TOTAL 
Salarii 

 
 

Reparatii curente  

 
 

Obiecte 
inventar 

 
 

Transp naveta 
cadre didactice  

 
Alte 

bunuri si 
servicii 

TOTAL 160,0 62,0 63,0 10,2 19,5 5,3 

Gradinita 1 

 
 

19,2  

9,0 
acoperis si instalatie apa 

rece 

10,2 
situatii 

urgenta 

  

Gradinita 2 

 
 

44,5  

30,0 
instalatii sanitare, 

electrice si incalzire 

 14,5  

Gradinita 15 
 

6,3 4,0 
   2,3 

aviz gaze 

Gradinita 16 

 
 

8,0  

  5,0 3,00 
analize 
medicale 

Gradinita 17 1,0 1,0     

Gradinita 23 1,0 1,0     

Scoala 3 
 

29,0 5,0 
24,0 

acoperis sala sport 
   

Scoala 5 3,0 3,0     

Scoala 9 5,0 5,0     

Scoala 10 3,0 3,0     

Liceul 1 8,0 8,0     

Liceul 2 4,0 4,0     

Liceul 3 1,0 1,0     

Liceul 4 4,0 4,0     

Liceul 5 4,0 4,0     

Liceul Unirea 7,0 7,0     

Liceul economic 3,0 3,0     

Liceul pedagogic 2,0 2,0     

Liceul de arta 5,0 5,0     

Liceul auto 2,0 2,0     

 
- la capitolul „Cultura” propun alocarea sumei de 254 mii lei, folositi in felul urmator: 

- 120 mii lei subventie buget local alocata Ateneului Popular Mr. Gh. Pastia 

pentru sustinerea financiara a orchestrei de camera “UNIREA”; 
- 134 mii lei subventie buget local alocata Ansamblului Folcloric “Tara Vrancei” 

utilizata astfel: 
o 77 mii lei – mecanica scena 
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o 53 mii lei - tapiterie scena 
o 4 mii lei gigacalorimetru 

- la capitolul „Ordine Publica” suma de 26 mii lei Serviciul voluntar pentru situatii de 
urgenta – hrana pentru persoanele aflate in dificultate in aceasta perioada de iarna; 

- la bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii: Scoala nr. 3 a primit 
sponsorizari si va trebui sa prindem in bugetul scolii aceasta suma, respectiv 0,44 mii lei, 
iar Scoala nr. 7 a incasat 10 mii lei pe chirii si dorim sa-i repartizam pe investiii. 

Acestea au fost amendamentele pe care am dorit sa le fac la acest proiect de hotarare.” 
Dl. consilier Cristinel Susu „as dori sa fac si eu un amendament din fondul de rezerva al 

bugetului local pentru investitii la Colegiul National Al. Ioan Cuza suma de 100 mii lei, urmand ca pe 
viitor la urmatoarele rectificari de buget sa continuam investitia.” 

Dl. consilier Ionel Preda „la capitolul venituri bugetare, este o problema legata de taxe si 
impozite unde spune ca sunt mai mici cu 1.691 mii lei fata de anul trecut si se explica  aici ca 
aceasta scadere, inteleg eu este ca urmare a vanzarilor, iar veniturile obtinute din vanzarea 
domeniului privat se introduce in buget numai dupa ce se incaseaza. Daca tot ceea ce am vandut 
noi in timpul anului  2011, eu cred ca ele ar fi trebuit sa se materializeze, sa intre imediat, nu cred 
ca vindem pe grafice, esalonat sau in rate? Ceea ce vindem trebuie sa si incasam, este aici o 
observatie care face referire la treaba aceasta. 

Dl. consilier Bogdan Matisan „as vrea sa fac si eu doua amendamente, la capitolul investitii 
as dori sa trecem la SF RK Fantani, ma refer aici la cele doua fantani de la Balada si cea de la Big, 
10 mii lei si pentru SF RK terenuri de sport la scoli, intentionam sa incepem odata cu acest an 
refacerea in totalitate a terenurilor de sport din scoli, sa le introducem intr-un RK pentru ca nu se 
mai pot desfasura activitati sportive acolo, 40 mii lei si propun un SF pentru RK Sala de sport de la 
Scoala nr. 1 tot asa 40 mii lei.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „stimati colegi eu as avea rugamintea la dumneavoastra ca in 
momentul acesta sa nu mai fim de acord cu alte rectificari, alocari din fondul de rezerva decat cele 
care au fost citite si convenite cu conducerea Primariei ca fiind foarte necesare, foarte urgente si v-
am explicat unde merg banii acestia si sa lasam pentru sedintele urmatoare, functie de evolutia 
vremii si de alte necesitati care vor mai fi, adica fondul de rezerva daca aprobam amendamentele 
propuse va fi diminuat foarte mult si s-ar putea sa ne trezim in situatia in care sa avem nevoie de 
bani si sa nu avem de unde sa-i luam pentru situatii mult mai critice decat cele de acum.” 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu „domnilor consilieri sa inteleg si daca am inteles bine, voi face 
chiar propunerea sa ramana doar sumele acum ca amendamente cele pentru SF si cele pentru 
invatamant , iar celelalte care ataca fondul de rezerva vis-a-vis de scoli, excendentul, ar trebui sa-l 
justificam in urmatoarele dati, la urmatoarele sedinte pentru ca va trebui, zic eu, chiar mers acolo la 
investitie si vazut. Comisia de urbanism de buget sa mearga sa vada care este stadiul, pentru ca la 
ora actuala nu stim. Eu cel putin in comisia de urbanism nu avem o imagine a ceea ce s-a cheltuit 
acolo, a ceea ce s-a realizat, de unde au venit fondurile, ce fonduri urmeaza a se da. Asa ca in 
urmatoarele luni putem sa venim cu rectificari si din fondul de rezerva sa alocam cu prioritate acolo 
unde este cazul.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „in conditiile acestea rog pe dl. Primar daca nu se supara, punctul 
de vedere in chestiunea aceasta.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „dupa ce am intocmit bugetul ne-a ramas cam 20 miliarde lei 
in fondul de rezerva. Din acestea 20 miliarde lei am luat 4 miliarde lei prin amendamentul pe care 
dumneavoastra l-ati facut acum pentru unitatile de invatamant, pentru plata transportului domnilor 
profesori, au mai ramas 16 miliarde. Parerea mea este urmatoarea, in sedintele pe comisii s-au 
facut cateva propunei, propuneri a facut si dl. consilier Neagu Nistoroiu si dl. consilier Bogdan 
Matisan si d-na consilier Rodica Boboc si dl. consilier Cristinel Susu si dl. consilier Radu Nitu si dl. 
consilier Vasile Pintilie. Tinem cont de aceste propuneri, in cursul acestei luni sa ne facem niste 
socoleli sa vedem ce ar insemna aceste propuneri facute de catre dumnevoastra, urmand ca in 
sedinta ordinara din luna februarie sa venim cu niste propuneri privind alocarea unei anumite sume 
de bani. Dumneavoastra aveti perfecta dreptate, nu stim ce ne asteapta cu iarna, nu stiu cat vom 
cheltui, dar cativa banuti ar trebui sa ramana in fondul de rezerva pentru ca nu stiu cu ce o sa ne 
mai intalnim pe parcursul anului 2012.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan „renunt la amendamentul facut.” 
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Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta 
cu 19 voturi „abtinere”. 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Vasile Dobre si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 10 
 Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii, in 
anul 2012, a excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar a anului 
precedent. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 11 

Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii 
de catre Municipiul Focsani, in calitate de partener, prin Serviciul Public Local de Asistenta 
Sociala Focsani, a proiectului Adapost de Noapte ,,Sfantul Nicolae cel Nou”, derulat de catre 
Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – filiala Vrancea, in vederea asigurarii 
continuarii acestuia. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 12 

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea alocarii 
sumei de 2.000 lei din bugetul local al Municipiului Focsani pe anul 2012, Asociatiei Partida 
Romilor ,,Pro-Europa”- filiala Vrancea, pentru organizarea manifestarilor prilejuite de 
sarbatorirea ,,Zilei Dezrobirii Romilor”, care se va desfasura in data de 19.02.2012. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 13 

Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din 
bugetul local al Municipiului Focsani pe anul 2012 a sumei de 566 lei pentru organizarea de 
catre Consiliul Local al Tinerilor Focsani, a proiectului ,,Dragobetele saruta fetele”. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 14 

Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea majorarii 
capitalului social al SC Transport Public SA Focsani.  

Dl. consilier Neculai Tanase „vroiam sa intreb de ce trebuie marit, majorat capitalul social?” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „deci dorim sa mai cumparam niste midi-buse noi si banii 

acestia sa fie avans si in acelasi timp dorim sa cumparam un autocar la Municipiul Focsani pentru 
Municipiul Focsani necesar tuturor institutiilor din subordinea Consiliului local.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 15 

Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii 
unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local, prevazut in 
bugetul local al Municipiului Focsani pe anul 2012.  

 Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 16 

Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea completarii 
art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.356/2011 pentru aprobarea 
majorarii capitalului social al SC ENET SA Focsani.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 17 

Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea garantarii 
biletelor la ordin in valoare de 7.000.000 lei emise de SC ENET SA Focsani in favoarea SC 
GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA in contul datoriilor inregistrate de acesta catre furnizorul 
de gaze naturale.  

Dl. consilier Eugen Popa „an de an se fac aceste bilete la ordin si pentru acestea raspund 
numai consilierii si trebuie sa tinem cont de aceasta, la un moment dat cineva va raspunde 
banuiesc.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „toate obligatiile pe care le-am avut fata de aceastea 
companie noi le-am respectat asa cum am discutat si aprobat in Consiliul Local. Acum se doreste 
practic urmatorul lucru: sa aiba o garantie pentru facturile lunilor decembrie, ianuarie si februarie ca 
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vor fi platiti acesti bani. Vreau sa va informez ca la aceasta data ENET-ul si-a platit in totalitate 
factura lunii noiembrie, am inceput sa platim factura lunii decembrie si nu va fi nici o problema in 
platirea acesteia, acea esalonare la plata de 64 de miliarde lei mai sunt practic de dat 4 miliarde lei. 
Practic au fost respectate toate termenele, acum dansii nu ne cer decat o garantie respectarii platii 
acestor facturi. Din punctul meu de vedere asa cum mi-am facut socotelile nu vor fi probleme sa 
platim contravaloarea facturilor lunilor decembrie si ianuarie catre compania de gaz.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „as fi vrut un raspuns in sensul celor spuse de colegul dl. 
consilier Eugen Popa, dat de dl. secretar. Care este raspunderea sau posibila raspundere a 
consilierului in situatia in care nu se onoreaza sau se executa biletele?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „art. 4 din contract, obligatiile pe care ni 
le-am asumat. Din practica anilor esalonarile au fost gandite corect, nu am avut probleme cu 
executarea acestor bilete la ordin pe care noi le garantam, din punctul meu de vedere spun ca nu 
sunt probleme, intorcandu-ma la textul de lege garantam pentru neexecutarea obligatiilor in ceea ce 
priveste plata datoriilor catre GDF SUEZ.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „ nu avem o raspundere materiala a consilierilor in aceasta 
situatie?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „noi in momentul in care am facut un calcul al acestor datorii 
practic este subventia si ajutorul de caldura pe care noi obligatoriu il primim, practic aceasta suma 
nu va pune probleme.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „d-le Primar eu nu contest ca ceea ce am facut noi nu este 
calculat, stim ca putem plati si nu exista nici un risc. Intr-o situatie ipotetica, data de colegul meu, ce 
s-ar putea intampla? Pana la urma noi nu am facut decat sa garantam, in situatia in care nu se 
poate plati nu este o vina sau un risc pe care ni-l asumam noi, ci institutia Consiliului Local. Deci nu 
vad ca ar fi o raspundere materiala a nostra pentru aceasta situatie pentru ca noi nu am facut un 
act ilegal, am facut o practica comerciala.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „nici o clipa nu s-a pus problema cu 
privire la raspunderea materiala a alesilor locali. Am inteles intrebarea d-lui consilier Eugen Popa, 
dar pana acolo trebuie sa recunoaste-ti  ca proiectele sunt fundamentate, sunt insusite. Niciodata 
nimeni nu-si poate permite, nici dl. Primar in caliate de initiator, nici aparatul din spatele dansului sa 
propuna lucruri care sunt impotriva legii. Ceea ce aprobati dumneavoastra astazi este o masura in 
plus sau o dovada in plus a faptului ca suntem de buna credinta in relatia cu GDF SUEZ.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „pe mine personal ma surprinde ingirjorarea colegilor de la PDL in 
legatura cu chestiunea acesta pentru ca daca ma gandesc la faptul ca daca erau atat de ingrijorati 
de soarta cetatenilor din municipiul Focsani, ma gandeam ca sunt capabili sa spuna chiar si 
„domnule noi vom aduce bani de acasa sa putem sa sustinem aceste bilete astfel incat sa nu 
ramana focsanenii fara caldura si sa dam dovada ca suntem      intr-adevar solidari cu cetatenii 
municipiului Focsani”, dar uite ca treburile nu stau chiar asa, iata ca atunci cand este vorba sa 
facem ceva concret, dam inapoi.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „deci eu cred ca dl. consiler Eugen Popa a pus o intrebare care 
este valabila pentru oricare dintre colegii nostri. Daca ne referim la ceea ce a spus dl. consilier 
Vasile Dobre, normal ca noi nu ne permitem sa iesim in piata, dansul poate sa iasa in piata si sa 
tipe.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „daca tot suntem la capitolul acesta, dl. consilier Neculai 
Tanase a spus un lucru, ajutati-ma intr-adevar sa putem primi 100 miliarde lei vechi, 10 milioane lei 
noi, pentru a putea sa achizitionam pacura, ar fi o treaba nemaipomenita daca treaba aceasta ar fi 
rezolvata.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi 
„pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Vasile Pintilie, devenind hotararea nr. 18 

Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli a SC ENET SA Focsani pe anul 2012 si estimat pe anii 2013-2014. 

Nu discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi „pentru” si 2 
voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu si Gheorghe Stan, devenind hotararea nr. 19 

Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli a SC CUP SA Focsani pe anul 2012 si estimat pe anii 2013-2014. 
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Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 20 

Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli a SC CUP Salubritate SRL Focsani pe anul 2012 si estimat pe anii 2013-
2014.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 21 

Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: . proiect de hotarare privind aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli a SC Transport Public SA Focsani pe anul 2012 si estimat pe anii 
2013-2014.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 22 

Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli a SC Administratia Pietelor Focsani SA pe anul 2012 si estimat pe anii 
2013-2014.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 23 

Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea costului 
mediu lunar de intretinere datorat de asistatii din Caminul pentru Persoane Varstnice 
Focsani pentru anul 2012.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 24 

Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind organizarea si 
functionarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Focsani 
pentru anul scolar 2012-2013.  

Dl. consilier Danut Popoiu „am fost mahnit pentru proiectul de la punctul 2, credeam ca 
lucrurile se vor desfasura altfel, insa criteriile acestea de impartire ale unitatilor scolare se pare ca 
tin de alte legi decat cele pe care le stiu, dupa 30 de ani de invatamant. Citeam aici „ca daca n-ar 
pune intrebari copii nu ar afla niciodata cat de putin stiu parintii” am pus intrebari si am vazut cat de 
putine cunoasteti vis-a-vis de problemele scolii. Eu ma voi abtine la o astfel de impartire pentru ca 
sunt lucruri, dupa parerea mea, extrem de grave pe care dumneavoastra nu le luati in calcul. 
Mergeti pe ceea ce se semneaza de la Inspectoratul Scolar si daca bine ati inteles de la dl. 
inspector general, ceea ce se propune dintr-un anumit birou de acolo si ca urmare noi nu facem 
altceva decat sa fim de acord, dupa care ne punem mana in cap ca n-am stiut despre ce este 
vorba.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan „as vrea sa-l informez pe dl. consilier Danut Popoiu ca pentru 
acest proiect de hotarare am avut discutii aprinse si toate aceste discutii au plecat de la simplul fapt 
ca incepand cu anul scoalar 2012-2013 conform legii invatamantului va aparea clasa „0”. Lucrurile 
sunt facute un pic pe dos „am pus caruta inaintea cailor”, facem clasa „0” in niste spatii inexistente 
si atunci solutia de avarie pentru a incepe, oarecum cu dreptul anul scolar 2012-2013 a fost sa 
comasam sau sa alipim la anumite scoli care au deficit de spatiu, gradinitele, astfel incat sa nu fim 
pusi in situatia de a supraaglomera scolile ca si asa sunt supraglomerate.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 14 voturi 
„pentru” si 5 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Cristinel Susu, Neculai Tanase, Ionel 
Preda si Eugen Popa, devenind hotararea nr. 25 

Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea Hotararii 
Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.322/2011 pentru transformarea unor posturi din 
cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Focsani in vederea 
promovarii persoanelor incadrate pe aceste posturi intr-un grad sau treapta superioara, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 26 

Se prezinta punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 
2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.20/2011 pentru aprobarea 
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organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Primaria Municipiului 
Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 27 

Punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului 
de functii si numarului de personal pentru Primaria Municipiului Focsani, a fost retras de 
initiator. 

Se prezinta punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 
2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.209/2010 pentru aprobarea 
organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Ansamblul Folcloric ,,Tara 
Vrancei”, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 28 

Se prezinta punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Ansamblul Folcloric ,,Tara 
Vrancei.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 29 

Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind trecerea Serviciului de 
paza obiective de la Politia Locala a Municipiului Focsani la SC CUP Salubritate SRL 
Focsani.  

Dl. Primar Decebal Bacinschi „aici as vrea sa vin cu un amendament care sa sune in felul 
urmator „trecerea serviciului de paza obiective de la Politia Locala a Municipiului Focsani la SC 
CUP Salubritate SRL Focsani, la art. 1 se modifica data, trecerea se face cu data de 15 februarie 
2012, motivul este ca in perioada 26.01.2012-03.02.2012 se suspenda activitatea Oficiului 
Registrului Comertului, toate cererile de inregistrare depuse se solutioneaza incepand cu data de 
06.02.2012 pe un nou sistem informatic.” 

Dl. consilier Danut Popoiu „cu tot respectul pentru initiatorul acestui proiect, pentru bunele 
intentii care exista insa eu consider ca locul oamenilor care asigura paza acestor obiective este 
totusi la Politia Locala a municipiului Focsani, vizand demnitatea oamenilor care lucreaza acolo si 
vizand autoritatea pe care ei o au ca membrii ai Politiei Locale si nu ca angajati ai SC CUP 
Salubritate SRL Focsani. Daca era vorba de rezolvarea problemelor legate de numarul de oameni 
de la Politie inteleg ca acolo sunt persoane care urmeaza a fi date afara pe baza actelor de 
indisciplina, inteleg ca mai sunt persoane care au fost prinse in stare de ebrietate in zilele 
precedente, deci cred ca numarul s-ar fi putut regla, dar oamenii sa ramana acolo vis-a-vis de 
autoritatea pe care o au ca oameni ai Politiei. Deci nu as fi de acord cu un astfel de proiect de 
hotarare.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „d-le consilier in cadrul Politiei noi avem doua feluri de 
angajati, avem functionarii publici cei care sunt ai Politiei si avem si angajati cu contract, 
contractuali. Acesti angajati contractuali dorim noi sa-i ducem la SC CUP Salubritate SRL pentru ca 
sunt obiective pe care noi trebuie sa le pazim, Caminul de Batrani, Cimitire, parcuri si altele. Legea 
nu ne da voie decat la un anumit numar de politisti comunitari, deci noi avem la ora actuala politisiti 
comunitari functie de numarul de cetateni ai municipiului Focsani. Ca sa putem asigura paza 
acestor obiective suntem obligati ca acesti oameni angajati contractuali si nu functionari publici cum 
sunt politistii sa-i trecem la aceasta companie pentru a-si putea desfasura activitatea si in acelasi 
timp sa ne rezolvam si noi problemele.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „as vrea sa nuantez un pic ceea ce a spus dl. consilier Danut 
Popoiu, partial ii dau dreptate, este adevarat ca cineva care pazeste un obiectiv, vezi Politia care 
sta la usa Prefecturii, clar ca are alta autoritate, dar asta nu inseamna ca cei de la CUP Salubritate 
nu au demnitate sau daca ar lucra la CUP Salubritate si-ar avea pe ei o uniforma care reprezinta 
Consiliul local si municipalitatea ei nu ar putea sa fie respectati si sa-si faca datoria. Pe de alta 
parte din ceea ce am citit se limiteaza posibilitatea Politiei Locale de a asigura servicii de paza, deci 
este o conditie obiectiva.” 
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Dl. consilier Neculai Tanase „eu as vrea sa-l intreb pe dl. Primar daca acesti politisti, un pic 
cam aiurea pentru ca el este politist si se duce la CUP Salubritate, o sa aiba acelasi salariu cu 
politistii, aceleasi conditii?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „s-ar putea sa aiba salarii si mai bune, functie de orele pe care 
le lucreaza pentru ca el acum este tranferat la o societate comerciala. Societatea comerciala nu 
opereaza aceleasi conditii pe care le au functionarii publici, nu mai am voie sa le dau ore 
suplimentare, deci practic functie de aportul lor in cadrul societatii si a obiectivelor, ar putea avea si 
un adaos la salariu, sa aiba si ore suplimentare atunci cand va fi cazul. Salariul mai mic decat au 
acum nu-l vor avea.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „pentru mentinerea locurilor de munca suntem de acord.” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „am facut o analiza cu Politia municipiului Focsani si am ajuns 

la urmatoarea concluzie, trebuie sa avem cel putin 30 de patrule pe strada, ca sa avem 30 de 
patrule imi trebuiesc cel putin 90 de oameni pentru ca ei lucreaza in schimburi si in aceste conditii 
am spus ca toti functionarii publici care in cadrul Politiei noastre sunt politisti comunitari vor face de 
paza si vor patrula pe strazile municipiului Focsani impreuna cu Politia, iar cei pe care noi acum nu 
mai avem posibilitatea datorita faptului ca am depasit numarul vor fi oameni care vor asigura paza 
in cadrul Companiei de Utilitati Publice.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta 
cu 19 voturi „abtinere”. 

Se supune la vot amendamentul d-lui Primar Decebal Bacinschi si se adopta cu 18 voturi 
„pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Danut Popoiu, devenind hotararea nr. 30 

Se prezinta punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea Statului 
SC CUP Salubritate SRL Focsani.  

Dl. Primar Decebal Bacinschi „si la acest proiect de hotarare vreau sa fac un amendament 
privind completarea statutului la SC CUP Salubritate SRL, se completeaza cu art. 2 si art. 2 din 
proiect devine art. 3. Art. 2 va suna in felul urmator: se desemneaza dl. Profiroiu Viorel 
administrator al SC CUP Salubritate SRL ca mandatar al Consiliului Local al municipiului Focsani in 
AGA la  SC CUP Salubritate SRL Focsani.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta 
cu 19 voturi „abtinere”. 

Se supune la vot amendamentul d-lui Primar Decebal Bacinschi si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 31 

Se prezinta punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Politia Locala a 
Municipiului Focsani.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 32 

Se prezinta punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea 
Regulamentului de organizare si functionare al Politiei Locale a Municipiului Focsani, 
aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 68/2011.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 33 

Se prezinta punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor 
de performanta pentru evaluarea activitatii Politiei Locale a Municipiului Focsani.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 34 

Se prezinta punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea cererii de 
inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depuse de Bobirca Constantin cu 
domiciliul in Focsani, str. T. Vladimirescu, nr. 3, ap. 4.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 35 

Se prezinta punctul 37 al ordinii de zi: . proiect de hotarare privind respingerea cererilor 
de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depuse de Faraoneanu Tudorache 
cu domiciliul in Focsani, str. Lacramioarei, nr. 10, Agreci Lenuta cu domiciliul in Focsani, str. 
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Mare a Unirii, nr. 35, ap. 1 si Gugonea Iacob cu domiciliul in Focsani, str. Lupeni, nr. 2, ap. 
18.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 19 voturi 
„abtinere”. 

Se prezinta punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea si 
modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.23/26.01.2010 privind 
aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu 
modificarile si compeltarile ulterioare.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 36 

Punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind acceptarea de catre Municipiul 
Focsani a donatiei ce consta in lucrarile de sculptura realizate in cadrul ,,Simpozionului de 
sculptura pe tema UNIRII” organizat de Centrul Judetean pentru Promovarea Culturii 
Traditionale, Artelor si Meseriilor Vrancea in anul 2011, a fost retras de initiator. 

Se prezinta punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea Listei 
spatiilor proprietate privata a municipiului Focsani, cu destinatia de cabinete medicale, 
precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, situate in incinta 
imobilului Policlinica nr. 2, Focsani, str. Bucegi nr. 28, care fac obiectul vanzarii prin licitatie 
publica, aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.366/2010.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 37 

Se prezinta punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara 
licitatie publica, a terenului in suprafata de 19,39 mp. situat in Focsani, str. Constructorului, 
nr. 1, bl. F1, ap.2, judetul Vrancea, T.210, P.11482% ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre Vascu Rodica.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 38 

Se prezinta punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal ,,Reconfigurare Limite Proprietati, Parcelare, Schimbare Destinatie 
Subzona”, str. Calea Munteniei, T.83, P.435, Focsani.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 39 

Se prezinta punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 3 din 
Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 107/2010 pentru constituirea Comisiei 
de evaluare a managementului institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea 
Consiliului Local al municipiului Focsani si a Comisiei de solutionare a cotestatiilor.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 40 

Se prezinta punctul 44 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea fiselor de 
evaluare a performantelor profesionale individuale realizate in anul 2011 de catre salariatii 
Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Municipiului Focsani.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 41 

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrancianu „as vrea sa va supun atentiei faptul ca mai aveti la 
mapa: raport de evaluare a performantelor individuale ale Secretarului Municipiului Focsani 
in perioada 01.01.2011-31.12.2011, daca sunteti de acord cu el? 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “este prevazut in actele informative care statueaza activitatea 
acestor servicii ca activitatea sa fie avizata de catre Consiliul local, este prevazuta in mod expres?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “exista Hotararea de Guvern 611/2008 
care reglementeaza in ansamblu activitatea functionarilor publici de la incadrare pana la evaluare, 
vorbind in situatia de fata, pentru secretarul unitatii administrativ teritoriale se pune problema ca 
evaluator este Primarul, la propunerea Consiliului local. In maniera aceasta am facut proiectul asa 
cum a fost si acum a fost si de cativa ani de zile prezentat. Propunerea dumnevoastra poate 
comporta discutii in plus sau in minus, dar in principiu dumneavoastra trebuie sa va manifestati 
punctul de vedere  cu privire la aceste activitati ca si note. Daca dumneavoastra aveti o alta opinie, 
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va rog sa o prezentati, daca sunteti de acord cu propunerea care este in inscrisul depus 
dumneavoastra, iarasi este in regula. Este cumva alambicata formularea din aceasta Hotarare de 
Guvern, deci evaluator Primarul la propunerea Consiliului local. Probabil a ramas cumva sintagma 
din vechea lege care vorbea de secretarul ca fiind al Consiliului local si nu al unitatii administrativ 
teritoriale.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “chiar legiuitorul mi se pare ca a fost corect atunci cand a dat 
in sarcina Primarul evaluarea secretarului, pentru ca in primul si primul rand secretarul este juristul 
Primariei si mi se pare normal ca sa-i faca si evaluarea. Ma gandeam practica aceasta de a supune 
votului nostru rapoarte, informari care ca finalitate, Consiliul local ia act, dar ele nu sunt hotarari, se 
ia act, iar din cate stiu eu in Legea Administratiei Publice Locale se spune ca, Consiliul local da 
hotarari, la asta ma refer. Problema este ca noi luam act de aceasta informare, o acceptam si 
putem face comentarii pe marginea ei si atat.” 

 
Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrancianu “mai avem inca un raport de activitate pe anul 

2011 a Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Focsani; raport privind verificarea 
activitatii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap in semestrul II al anului 2011, 
asistenti care lucreaza in baza contractului de munca incheiat cu Primaria Municipiului 
Focsani si o informare privind activitatea de solutionare a petitiilor inregistrate la Primaria 
Municipiului Focsani, audientelor, sesizarilor la ,,Telefonul Cetateanului”, in perioada 
01.07.2011-31.12.2011.  

Dl. consilier Danut Popoiu „vad aici in aceasta informare, 57 de cetateni au fost audiati de 
catre dl. Primar, 52 de catre dl. viceprimar Bogdan Matisan, de ce numai 6 cetateni au fost audiati 
de dl. viceprimar Vasile Dobre?” 

Dl. consilier Vasile Dobre „chiar ii multumesc d-lui consilier Danut Popoiu ca ridica aceasta 
problema pentru ca-mi da posibilitatea sa raspund. Stiti de ce d-le consilier? Pentru ca eu 70% din 
timpul pe care il am la dispozitie il petrec pe strazi si acord audienta acolo la fata locului, de aceea.” 

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrancianu „mai avem la mapa adrese de la Prefectuara 
Judetului Vrancea, trebuie sa discutam daca se revoca sau nu aceste hotarari pe care Prefectul 
judetului Vrancea le-a solicitat.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „trebuie sa va informez ca hotararile 
prin care au fost alesi sau desemnati mandatari in cadrul celor patru societati comerciale. Ma refer 
la hotararile de la fond, au fost atacate de catre Institutia Prefectului si favorabil s-a pronuntat 
pentru Consiliul local, in sensul ca ne da castig de cauza instanta si constata ca fiind neintemeiata 
actiunea declansata de catre Institutia Prefectului, aceasta hotarare a fost recurata vineri 
27.01.2012, ne aflam in faza de recurs motiv pentru care nu putem proceda la delegarea de atributii 
pentru acesti mandatari. Asta cu privire la Hotararile de la 49-52, stiti bine ca in cursul anului 2011 
prin Hotararile 375-378 am incercat la fel titularizarea acelor mandatati in cadrul celor patru societati 
si aceste patru Hotarari de Consiliu local au fost atacate de catre instanta de contencios. Va aduc la 
cunostinta ca primul termen de 18.04.2012. In acelasi timp doresc sa va rog sa va pronuntati cu 
privire la mentinerea acestor Hotarari, daca considerati ca trebuiesc mentinute sau trebuiesc 
revocate?” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „daca si colegii sunt de acord  cred ca ultimile patru hotarari 
prin care incercam inlocuirea agamanilor pentru a functiona aceste institutii, mi se pare ca s-au 
numit aceeasi oameni si cred ca ar trebui revocate.” 

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrancianu „supun la vot revocarea Hotararilor Consiliului 
Local 375 – 378 /2011.” 

Dl. consilier Danut Popoiu „rog sa se consemneze in procesul verbal ca nu ma pricep si nu 
stiu despre ce este vorba din punct de vedere juridic si ca urmare eu nu pot participa la vot, nu stiu 
despre ce este vorba, este o chestiune juridica.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „atunci cand se va supune la vot 
revocarea dumneavoastra va abtineti, se ia act de faptul ca v-ati abtinut si cand o sa comunicam 
Institutiei Prefectului va fi consemnat. Nimeni nu poate invoca necunoasterea legii.” 

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrancianu supune la vot revocarea Hotararilor nr.  375 – 378 
/ 2011 si se aproba cu 18 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Danut Popoiu. 
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Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „inteleg ca in unanimitate s-a aprobat 
revocarea acestor Hotarari. Eu la urmatoarea sedinta va pot prezenta un proiect de hotarare, dar in 
acelasi timp trebuie sa comunic si Institutiei Prefectului opinia dumneavoastra.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „dupa ce veti avea votul in Consiliu, d-le secretar.” 
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „ca si principiu astazi dumneavoastra 

ca si Consiliul Local sunteti de acord cu revocarea Hotararilor urmand ca in  prima sedinta de 
Consiliu Local sa introducem un proiect de hotarare.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „astazi am luat act de solicitarea Prefecturii si ne vom pronunta 
intr-o sedinta urmatoare.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „eu am inteles ca ati votat astazi pentru 
revocare.” 

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrancianu „consideram ca am luat act de aceasta adresa a 
Prefectului Vrancea urmand ca la sedinta urmatoare sa finalizam situatia. Mai avem la mapa o 
adresa de la SC CUP Salubritate SRL  prin care ne face precizari cu privire la incovenientele 
produse de aceste revocari facute de Prefectul Vrancea. Deasemeni mai avem o adresa de la 
Institutia Prefectului privind legalitatea Hotararii nr. 373 /2011 si apreciaza ca este nelegala.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „tin sa va informez deasemenea ca prin 
adresa prin care vorbeste dl. presedinte de sedinta, Institutia Prefectului revine la avizul de 
legalitate prin care s-a aprobat concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 315 mp in 
vederea edificarii unui sediu de partid. Se invoca faptul ca la registratura institutiei a fost depusa o 
solicitare prin care se aduce la cunoastinta ca acest teren este revendicat in baza Legi nr. 10 si face 
obiectului unui dosar, aflat pe rolul Curtii de Apel Galati. In acelasi timp in mapa v-am prezentat si o 
procedura prealabila pe care petenta Burche Maura o depune in fata Consiliului local si apreciaza 
ca fiind procedura prealabila in acceptiunea legii privind contenciosul administrativ. Va informez ca 
nici atunci cand s-a adoptat Hotararea si nici astazi cand discutam in aceasta sedinta terenul care 
face obiectul Hotararii 373 nu a fost restituit de catre instanta de judecata, nu a fost notificat sau nu 
a fost revendicat in cadrul unei notificari in acceptiunea Legii nr. 10, in anul 2001, 2002 nici macar la 
data adoptarii Hotararii de Consiliu local. Faptul ca dl. avocat in numele persoanei ne pune in 
intarziere si face procedura prealabila cu noi, nu face decat sa intarzie, tergiverseze punerea in 
apricare a acestei Hotarari de Consiliul local. Trebuie spus ca in data de 14.02.2012 am declansat 
procedura pentru organizarea licitatiei in vederea concesionarii acestei suprafete de teren. Institutia 
Prefectului apreciaza ca exista un impediment si solicita stoparea procedurii de concesiune, motiv 
pentru care va rog sa va pronuntati cu privire la acest aspect. Consiliul local a hotarat 
concesionarea prin licitatie publica, Institutia Prefectului revine asupra acestui titlu de legalitate si 
considera Hotararea nelegala.” 

D-na consilier Doina Fodoreanu „d-le secretar consider ca dumneavoastra ar trebui sa ne 
spuneti cum este legal, ce se intampla in situatia in care a aparut cererea acesta de revendicare? 
Nu sa ne cereti noua sa spunem da sau nu suntem de acord sau nu. Cum este legal?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „legal a fost cand s-a aprobat 
Hotararea de Consiliu local, legal este si astazi ca aceasta Hotarare sa-si produca efectele, numai 
ca in acceptiunea legii privind contenciosul administrativ, miscarea care se practica in fata 
instantelor de judecata este notificare sau punera in intarziere in vederea suspendarii. Trebuie sa 
va spun ca am primit si citatie pe 08.02.2012 avem termen, pe 14.02.2012 ar fi licitatia. Nu stiu 
daca se termina la termenul din 08.02.2012, este Ordonanta Presedentiala prin care se doreste 
suspendarea procedurii de licitatie.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „dl. secretar a explicat destul de clar. Din punctul 
dumneavoastra de vedere Hotararea a fost legala cand a fost aprobata.” 

Intervine dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „un cuvant vreau sa va mai 
spun, suprafata pe care o doreste petenta Burche Maura, nu este vechiul amplasament, este unul 
din cele cinci amplasamente pe care le doreste in compensare pentru o suprafata pe care au 
apartinand dansei.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „acesta este un element in plus. Din punctul dumneavoastra 
de vedere Hotararea a fost legala la momentul aprobarii, este legala si in acest moment si va fi 
pentru ca asa ne-o mentinem. Confirmati lucrul acesta. Este legala si in acest moment din punctul 
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dumnevoastra de vedere, ca in cauza poate interveni oricine poate interveni din „n” motive. Daca ati 
spus „da” este legala noi am votat.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „am sustinut legalitatea si la momentul 
adoptarii si la momentul de astazi.” 

  
Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrancianu  solicita inscrieri la cuvant pentru punctul diverse. 

La acest punct se incriu la cuvant urmatorii d-nii consilieri: Danut Popoiu, Liviu Ioan Oloeriu, Neculai 
Tanase si Cristinel Susu. 

Ia cuvantul dl. Primar Decebal Bacinschi „in primul rand vreau sa va multumesc ca ati fost 
alaturi de noi la manifestarile din Piata Unirii dedicate zilei de 24 ianuarie, vreau sa multumesc in 
mod deosebit Colegiului National Unirea pentru primirea facuta musafirilor nostri din Italia si Franta, 
pentru ca ceea ce a fost acolo cred ca ar trebui sa repetati d-le profesor, daca este posibil, un lucru 
extraordinar, nu pot sa va descriu eu ce au putut face acesti oameni, acesti copii, acesti profesori, 
cat de impresionati au fost cei care au fost in vizita la Colegiul National Unirea. Vreau sa multumesc 
Ansamblul Folcloric Tara Vrancei, Corului Pastorala, Ateneului, Teatrului Municipal pentru 
spectacolele extraordinare pe care le-au prezentat atat in ziua de 24 ianuarie cat si delegatiilor din 
Franta si Italia si cred ca am demonstrat ca avem o valoare, avem o clasa, nu suntem ceea ce cred 
unii despre noi.’ 

Dl. consilier Danut Popoiu „d-le Primar va multumim pentru aprecieri, voi transmite colegilor 
de la Colegiul Unirea aprecierile dumneavaostra, suntem mandrii pentru asta, suntem mandrii ca 
ne-ati onorat cu prezenta dumneavoastra. Pe dumneavoastra domnilor consilieri as vrea sa va 
informez ca concursul de matematica pentru care noi am aprobat o anumita suma, s-a amanat 
pentru sambata aceasta, din cauza conditiilor nefavorabile oamenii invitati nu aveau cum sa 
soseasca sambata trecuta. Deci concursul de matematica se va desfasura vineri, sambata si 
duminica, acum, avem confirmarea prezentei la concursului nostru a oamenilor din toata Moldova, 
Prahova, Ialomita, Calarasi, Dolj si Maramures. Va voi spune la prima sedinta cum s-a derulat 
concursul.”  

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „voi face declaratii iminamente politice. Colegul meu dl. 
consilier Neculai Tanase, tot a facut referiri de vreo cateva ori la Piata Unirii, ce se intampla in Piata 
Unirii, ca se spune? Nu stiu de ce va deranzeaza o manifestare democratica, din pacate repetata in 
multe orase ale tarii. Cred ca undeva in inima dumneavoastra care cred ca este onesta si cinstita, 
ati vrea sa fiti si dumneavoastra printre noi, dar funcia pe care o aveti nu va permite, asa ca nu mai 
faceti aprecieri la cei din Piata ca cei de acolo spun niste lucruri in care cred si niste lucruri care din 
pacate triste se intampla in tara noastra si sunt acolo ca si persoane fizice si cred ca este o 
manifestare democratica pentru ca daca n-am fi fost un stat democratic lucrurile ar fi fost rezolvate 
de mult altfel. Am o intrebare si as fi multumit daca mi s-ar raspunde pe loc, explanada din fata 
cladirii ce gazduieste Consiliul Judetean si Prefectura, este in proprietatea cui?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „este a Consiliului Judetean.” 
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „acest lucru ma face sa cred ca un inalt functionar din 

Prefectura care a iesit si a facut acte de dispozitie, vis-a-vis de acest spatiu a facut un abuz. A 
solicitat indepartarea unui obiect care se afla oarecum in fata acestei institutii. A fost o intrebare ca 
si cetatean.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „cu toate ca nu vroiam sa discut despre provocarea d-lui 
consilier Liviu Ioan Oloeriu, o sa-i dau un raspuns vis-a-vis de Piata Unirii. Aud scandari acolo cu 
care in mare parte sunt si eu de acord, sunt probleme, poate sa fie o manifestare democratica, 
singura problema este ca aceasta manifestare nu este spontana, asta e singura problema. Daca 
era spontana era ok, sunt probleme, dar nu este spontana. Vroiam doar sa aduc la cunostinta ca 
merg mult prin tara si am fost de exemplu zilele acestea am iesit din Focsani si am crezut ca asa 
este normal cum este in Focsani, vis-a-vis de strazi ma refer, la deszapezire. Am fost la Buzau, am 
fost in Ploiesti, am fost in Bucuresti unde n-as putea spune ca sunt niste administratii PDL, dar 
gandindu-ma la ceea ce a spus dl. consilier Vasile Dobre ca sta mai mult pe strazi, totusi in Focsani 
nu se vede si daca va duceti aici aproape la Buzau o sa vedeti ca strazile sunt uscate, ceea ce in 
Focsani este o diferenta enorma, probabil ca acum depinde foarte mult si de buget, pentru ca se 
folosesc anumite substante speciale. Eu spun ca municipiul Focsani ar trebui administrat mai atent 
in ceea ce priveste perioada aceasta de iarna.” 
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Dl. consilier Cristinel Susu „as dori inca o data sa cred ca in luna februarie intr-adevar va 
veti tine de cuvant asa cum am vorbit si la comisii vis-a-vis de banii pentru investitia Colegiului 
National Al. Ioan Cuza sa nu fiu nevoit sa va umplem sala de consiliu cu elevii Colegiului Cuza.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „d-le consilier Neculai Tanase motivul pentru care strazile sunt 
asa pentru ca m-am ferit sa dau prea multa sare pentru a nu distruge astfaltul. Am incercat sa 
facem toate variantele, am vazut ca totusi nu exista alta posibilitate datorita gerului care este si 
acum am apelat un pic mai mult la sare si in cateva zile va arat mult mai bine orasul.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan „daca nu am arunca atat de multi bani din buget pentru ENET 
cu siguranta am fi avut pe strazile din municipiul Focsani 10-15 utilaje super performate care sa ne 
scoata din iarna aceasta.”  

Dl. consilier Vasile Dobre „d-le consilier Danut Popoiu vreau sa va informez ca atunci cand 
am fost in Piata Unirii eram in afara orelor de program si sunt si eu cetatean ca si dumneavaostra, 
ca si oricare altul si nu cred ca am comis o ilegalitate atunci cand m-am aflat in Piata Unirii langa 
oamenii care-si manifestau nemultumirile lor. As vrea sa raspund d-lui consilier Neculai Tanase desi 
in mare parte si-a raspuns singur la intrebare, ia raspuns si dl. viceprimar Bogdan Matisan si dl. 
Primar, sunt nevoit sa reiau si eu lucrul acesta. Intr-adevar am avut in vedere sau avem in vedere 
doua aspecte, unul se refera la grija pe care o avem fata e starea proasta a strazilor ca urmare a 
faptului ca astfaltul este foarte vechi pe multe strazi din municipiul Focsani si atunci cu cat venim cu 
mai multa sare si la gerurile care sunt ne vom treci in primavara ca va fi ca dupa bombardament si 
al doilea aspect nu uitati domnilor colegi de la PDL ca daca intr-adevar am fi cu totii mai echilibrati 
in ceea ce priveste modul in care cheltuim banii din bugetul local ar trebui sa intelegeti si 
dumneavoastra ca nu putem sa facem si intretinere corespunzatoare a strazilor din municipiul 
Focsani, sa facem si parcuri, sa facem si locuri de joaca pentru copii, sa amenajam si alte locatii pe 
care le cer cetatenii municipiului Focsani si sa lasam si o parte din cetatenii municipiului Focsani sa 
plateasca nici jumatate din pretul de cost al unei gigacalorii. Si atunci daca suntem responsabili cu 
totii, atunci haideti sa nu ne mai jucam de-a grija fata de cetatenii municipiului Focsani, haideti sa 
fim intr-adevar oameni responsabili cu totii si atunci poate ca lucrurile vor  fi mai bine din punct de 
vedere al modului in care gospodarim acest oras.” 
  
  

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrancianu considera ca au fost epuizate toate punctele de pe 
ordinea de zi, considera lucrarile sedintei incheiate si multumeste tuturor pentru participare. 
             Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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