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                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  29 mai 2014      

 
 

   Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul 

Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

municipiului Focşani. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide  

şedinţa ordinară din 29.05.2014, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr.620/23.05.2014, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 consilieri. 

Absentează d-nul consilier Cătălin Vrabie. 

Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este 

astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune 

votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 24.04.2014. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune 

votului procesul verbal al şedinţei extraordinare din 29.04.2014. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune 

votului procesul verbal al şedinţei de îndată din 15.05.2014. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

  

  La şedinţă participă: 

 

 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani; 

 d-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane; 

 d-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică; 

 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ; 

 d-na Magda Dumitrescu – Inspector serviciu juridic contencios; 

 d-na Eugenia Drăguşanu – Inspector Compartiment Proiecte; 

 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 

 d-na Rodica Constantinescu – Inspector administraţie publică locală, agricultură, 

cadastru; 

 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local; 

 d-nul Dan Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 

 d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine; 

 d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine; 

 d-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale; 
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 d-nul Nelu Ioniţă -  Director Poliţia Locală Focşani; 

 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani; 

 d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani; 

 d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani; 

 d-nul Marian Rădulescu – Director Clubul Sportiv Municipal Focşani; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani; 

 d-nul Sile Velniţă - Şef serviciu investiţii – Direcţia de Dezvoltare Servicii 

Publice Focşani; 

 d-nul Fane Popa – Director Administraţia Pieţelor Focşani;  

 d-nul Romeo Seciu – AGA-man la SC ENET SA Focşani. 

   

        La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale.  

 

  Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula prezintă proiectul ordinii 

de zi care cuprinde 32 puncte: 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din Bugetul local al municipiului 

Focşani pe anul 2014, a sumei de 170 mii lei pentru organizarea în perioada 4-6 iulie 

a Zilelor municipiului Focşani; 

                                                              

2. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 108/2014 

privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focşani în calitate de 

coorganizator la desfăşurarea Concursului de Interpretare „Noelia Prisecaru”, ce va 

avea loc în luna mai 2014; 

                                                              

3. proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 1 şi 2 din Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr. 370/19.12.2013 privind aprobarea 

taxelor practicate în anul 2014 şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru închirierea 

unor bunuri, de către SC Administraţia Pieţelor Focşani SA; 

  

4. proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 2 din Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focşani nr. 28/185/21.07.2008 cu modificările şi completările 

ulterioare, privind aprobarea cotei de dezvoltare  a sistemului de alimentare 

centralizată cu energie termică în municipiul Focşani în procent de 5% din tariful de 

transport, distribuţie şi furnizare a energiei ermice şi modul de utilizare; 

  

5. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr. 10/2014  privind aprobarea numărului de burse şi a 

cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetul local al municipiului Focşani 

pe anul 2014; 

  

6. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 4-6 iulie 2014, a unei 

delegaţii reprezentative a municipiului Focşani la Andernach Germania, la invitaţia 
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oraşului Andernach, pentru a participa la manifestarea „Săptămâna Fraternităţii – 

Sărbătoarea Europeană 2014”; 

  

7. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 18-25 iunie 2014, a 

unei delegaţii a municipiului Focşani la Vilnius şi Panevezys – Lituania, Riga-

Letonia, la invitaţia Fundaţiei Riga 2014 şi a Ambasadorului României în Lituania şi 

Letonia, pentru a participa la Festivalul Celebrării Solstiţiului de Vară Riga 2014; 

  

8. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al municipiului 

Focşani pe anul 2014; 

  

9. proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor 

aplicate în anul fiscal 2015; 

  

10. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr. 365/20.12.2011  privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici, faza proiect tehnic de execuţie, pentru obiectivul de investiţii „Alimentare 

cu gaze naturale blocuri ANL Aleea Parc nr. 9 din municipiul Focşani”; 

                                                               

11. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr. 366/20.12.2011  privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici, faza proiect tehnic de execuţie, pentru obiectivul de investiţii „Alimentare 

cu gaze naturale blocuri ANL Aleea Parc nr. 11 din municipiul Focşani”; 

  

12. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr. 367/20.12.2011  privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici, faza proiect tehnic de execuţie, pentru obiectivul de investiţii „Alimentare 

cu gaze naturale blocuri ANL Aleea Parc nr. 13 din municipiul Focşani”;  

 

13. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr. 173/352/29.11.2012  privind aprobarea documentaţiei 

tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Contorizare scări de bloc din municipiul Focşani, judeţul Vrancea: bl. 3/sc1 şi bl. 

5/sc.2 din str. Mare a Unirii, bl. 4/sc.4 – str. Pictor Grigorescu, bl.2, bl.4 din str. 

Războieni”; 

  

14. proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al  Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr. 367/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  

15. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consliului local 

al municipiului Focşani nr. 86/2014 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007; 
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16. proiect de hotărâre privind suspendarea dlui. Necula Ionel Gabriel din funcţia de 

viceprimar al municipiului Focşani, la iniţiativa acestuia, pe luna iunie 2014, cât se 

află în concediu pentru creşterea copilului; 

                                                               

17. proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul 

Consiliului local al municipiului Focşani pentru a participa la procesul de consultare 

în vederea elaborării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020; 

                                                               

18. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr. 101/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul 

Focşani, cu modificările ulterioare; 

                                                               

19. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr. 329/31.10.2013 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al municipiului Focşani; 

                                                               

20. proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al 

statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al 

Municipiului Focşani şi administrarea Consiliului local al municipiului Focşani; 

                                                               

21. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

211/25.07.2013 privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de 

reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a 

municipiului Focşani; 

   

22. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr. 30/2014 privind asocierea Municipiului Focşani prin Consiliul local 

Focşani cu Comuna Goleşti prin Consiliul Local al comunei Goleşti, în vederea 

constituirii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a 

localităţilor Focşani şi Goleşti, judeţul Vrancea, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

                                                               

23. proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Aplicaţiei de Finanţare pentru 

proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului 

Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi 

creşterea eficienţei energetice” şi a documentaţiilor suport, după cum urmează: 

Studiu de fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza instituţională, Strategia şi 

Planul de Achiziţii; 

   

24. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr.341/16.11.2010 

privind realizarea pe termen mediu a unei politici tarifare referitoare la preţul de 

referinţă al energiei termice pentru populaţie necesară implementării proiectului 

„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru 

perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei 

energetice” finanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 3; 



 5 

                                                               

25. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr. 91/27.03.2014 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor 

de tip A.N.L.; 

                                                               

26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei din fondul locativ de stat 

situată în Focşani, Aleea Căminului nr. 10, bl. D1, ap. 36 către familia Arsene 

Gheorghiţă în baza prevederilor Decretului-Lege 61/1990 şi a Legii nr. 85/1992 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

                                                           

27. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Focşani să 

încheie contracte de vânzare-cumpărare pentru locuinţele din fondul locativ de stat 

situate în Focşani, bdul. Bucureşti nr. 27, blocul L1 – ap. 11, ap. 12 şi ap. 18, în baza 

prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată, a Decretului lege 

61/1990 şi a Legii nr. 85/1992 cu modificările şi completările ulterioare; 

                                                           

28. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spaţiu pentru familia Neagu 

Gheorghe din imobilul situat în Focşani, str. Doctor Telemac nr. 10, bl. 10, ap. 40 în 

conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

                                                           

29. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii 

locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată; 

  

30. proiect de hotărâre privind aprobarea a două schimburi de locuinţe ANL situate în 

Focşani, Cartierul Democraţiei solicitate de titularii contractelor de închiriere în 

conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată şi modificată; 

                                                               

31. proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor care vor sta la baza solicitării şi 

obţinerii avizelor de oportunitate pentru planurile urbanistice zonale ce se vor elabora 

în vederea dezmembrării terenurilor în mai mult de 3 parcele, în scopul construirii de 

locuinţe şi/sau dotări complementare în municipiul Focşani; 

                                                               

32. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă, pentru  Consiliul 

local al municipiului Focşani , pe o perioadă de trei luni, începând cu luna iunie 2014. 

                                                               

 Sunt discuţii referitoare la ordinea de zi şi anume : 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „doresc să introduc pe ordinea de zi 3 

proiecte, care au fost trecute prin Comisia de Buget, aseară şi anume: 

 

 

- proiectul nr.33:  proiect de hotărâre privind garantarea biletului la ordin în 

valoare de 2.000.000 lei emis de către SC ENET SA Focşani în favoarea SC GDF 
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SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA în contul datoriilor înregistrate de acesta către 

furnizorul de gaze naturale; 

 

- proiectul nr.34:  proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici faza proiect tehnic de execuţie pentru obiectivul de investiţii 

„Amenajare locuri de joacă pentru copii în municipiul Focşani”; 

 

- proiectul nr:35. proiect de hotărâre privind sancţionarea disciplinară a 

domnului consilier local Oloeriu Ioan Liviu, urmare a Raportului de evaluare  

întocmit de Agenţia Naţională de Integritate”. 

 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu introducerea 

proiectelor nominalizate şi se aprobă cu 20 de voturi “pentru”. 

 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării, din Bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2014, a sumei de 170 mii 

lei pentru organizarea în perioada 4-6 iulie a Zilelor municipiului Focşani; 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: ”doar o recomandare pentru d-nul 

Cazaciuc. 

În momentul în care face invitaţiile oficiale, să aibă în vedere să facă o invitaţie 

şi pentru municipalitatea Majdanpek, pentru că aşa am discutat cu dumnealor acolo, 

că o să facem o invitaţie pentru 4 oficiali din municipalitatea Majdanpek”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre, cu recomandarea  

d-nului consilier Tudorel-Daniel Trofin şi se adoptă cu 20 voturi „pentru”, devenind 

hotărârea nr. 135. 

 

 Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării art. 1 din HCL nr. 108/2014 privind aprobarea participării Consiliului 

local al municipiului Focşani în calitate de coorganizator la desfăşurarea Concursului 

de Interpretare „Noelia Prisecaru”, ce va avea loc în luna mai 2014;                                                   

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 136. 

 

 Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 

completării art. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 

370/19.12.2013 privind aprobarea taxelor practicate în anul 2014 şi a preţurilor de 

pornire la licitaţie pentru închirierea unor bunuri, de către SC Administraţia Pieţelor 

Focşani SA; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 137. 
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 Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

completării art. 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 

28/185/21.07.2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea cotei 

de dezvoltare  a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în 

municipiul Focşani în procent de 5% din tariful de transport, distribuţie şi furnizare a 

energiei ermice şi modul de utilizare; 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 138. 

 

 Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 10/2014  privind 

aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile 

cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetul 

local al municipiului Focşani pe anul 2014; 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 139. 

 

   Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

deplasării, în perioada 4-6 iulie 2014, a unei delegaţii reprezentative a municipiului 

Focşani la Andernach Germania, la invitaţia oraşului Andernach, pentru a participa la 

manifestarea „Săptămâna Fraternităţii – Sărbătoarea Europeană 2014”; 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula, solicită propuneri pentru 

acest proiect. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „propun ca din delegaţie să facă 

parte d-nul consilier Radu Niţu”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „propun pe d-nul consilier Ionuţ Mersoiu”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 140. 

 

 Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

deplasării, în perioada 18-25 iunie 2014, a unei delegaţii a municipiului Focşani la 

Vilnius şi Panevezys – Lituania, Riga-Letonia, la invitaţia Fundaţiei Riga 2014 şi a 

Ambasadorului României în Lituania şi Letonia, pentru a participa la Festivalul 

Celebrării Solstiţiului de Vară Riga 2014;  

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula, solicită propuneri pentru 

acest proiect. 

 

 D-nul consilier Aurel Bâcu: „în şedinţa de comisii au fost propuşi să facă 

parte din delegaţie, s-a avut în vedere importanţa acestei manifestări, d-nul consilier 
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Bogdan-Emilian Matişan, d-nul consilier Vasile Vasiloiu, d-nul consilier Gheorghiţă 

Berbece şi d-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 141. 

 

 Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, 

prevăzut în bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2014; 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 142. 

 

Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea 

nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe 

asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicate în anul fiscal 2015; 

  

  D-nul consilier Lionida Milea: „vreau să întreb, dacă suferă vreo modificare 

faţă de anul acesta, taxele pe anul 2015 ?” 

 

 D-nul Meluş Nazâru: „taxele pe anul 2015, vor fi acelaşi care au fost şi în anul 

2014.  

 Sunt la nivelul Hotărârii de Guvern. Nu avem creşteri, nu avem micşorări, faţă 

de ceea ce a hotărât Guvernul. Nu vor fi mai mici decât cele din Hotărârea de 

Guvern. Iar noi nu le-am majorat”. 
 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 143. 

 

   Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 365/20.12.2011  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de execuţie, 

pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu gaze naturale blocuri ANL Aleea Parc 

nr. 9 din municipiul Focşani”; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 144. 

    
Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 

366/20.12.2011  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect 

tehnic de execuţie, pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu gaze naturale 

blocuri ANL Aleea Parc nr. 11 din municipiul Focşani”; 

  

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 145. 
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Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 367/20.12.2011  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de execuţie, 

pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu gaze naturale blocuri ANL Aleea Parc 

nr. 13 din municipiul Focşani”; 

  

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 146. 

 

Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 173/352/29.11.2012  

privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Contorizare scări de bloc din municipiul Focşani, judeţul 

Vrancea: bl. 3/sc1 şi bl. 5/sc.2 din str. Mare a Unirii, bl. 4/sc.4 – str. Pictor 

Grigorescu, bl.2, bl.4 din str. Războieni”; 

  

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 147. 

 

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind completarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Clubului Sportiv Municipal Focşani 

2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 367/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

  

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 148. 

 

Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei nr. 1 la Hotărârea Consliului local al municipiului Focşani nr. 86/2014 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Clubul 

Sportiv Municipal Focşani 2007; 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 149. 

 

Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind suspendarea 

dlui. Necula Ionel Gabriel din funcţia de viceprimar al municipiului Focşani, la 

iniţiativa acestuia, pe luna iunie 2014, cât se află în concediu pentru creşterea 

copilului; 

             

 Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „aş vrea să vă spun că nu 

particip la vot, deoarece am un interes, să spunem, patrimonial”.                                                   

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 150. 
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Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind desemnarea 

a doi consilieri locali din cadrul Consiliului local al municipiului Focşani pentru a 

participa la procesul de consultare în vederea elaborării Strategiei pentru consolidarea 

administraţiei publice 2014-2020; 

                                                                          

 Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: solicită propuneri. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din partea PSD, propunem pe  

d-nul consilier Ionuţ Mersoiu”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „din partea PNL, propun pe colegul 

consilier Dragoş-Puiu Horhocea”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „adresa venită din partea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ne solicită să desemnăm 

în cadrul acestui proiect, pe lângă cei doi viceprimari şi un consilier local, citez: din 

partea majorităţii din Consiliu, respectiv, un consilier local aflat în opoziţie, precum 

şi minimum 3 funcţionari cu experienţă, din instituţia dvs. 

Deci, d-nule viceprimar, sunteţi de drept membru al acestei comisii ca şi d-nul 

…” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin:  „d-nule Matişan, eu l-am propus pe 

colegul Dragoş-Puiu Horhocea”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „da. Îmi cer scuze”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin:  „Ok”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „dacă d-nul Horhocea, este 

reprezentantul opoziţiei …” 

 

D-nul consilier Lilian Ilie:  „dacă se spune că trebuie şi un consilier din partea 

opoziţiei, eu cred că moral ar fi să fie altcineva şi nu de la PNL. Pentru că ei nu au 

declarat că sunt în opoziţie.” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „se supune la vot d-nule consilier, 

faceţi propuneri”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin:  „dacă nu aţi fost atent, de cel puţin 

două luni de zile, consilierii PNL votează după cum hotărăsc în interiorul grupului 

PNL.  

Nu cred că trebuia să fac o declaraţie aici, în care să spunem că suntem în 

opoziţie. Era absolut evident.  

Am făcut  o declaraţie publică, media a publicat-o pe principalele mijloace de 

informare ale cetăţenilor, dacă aveţi de făcut şi o altă propunere, nu este nici o 

problemă.  
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Noi considerăm că suntem de la opoziţie. Dacă dvs. aveţi altă părere, nu aveţi 

decât să votaţi în consecinţă. 

Dar v-aş ruga să nu ne faceţi aprecieri la calitatea grupului PNL în Consiliul 

Local. Vă mulţumesc”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie:  „atât timp cât sunteţi viceprimar al Focşani-ului şi 

asta … eu consider că sunteţi în continuare la guvernarea locală”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „ca să terminăm cu disensiunile 

acestea. 

Rugămintea mea, d-nule Preşedinte, să luăm toate nominalizările exprimate 

aici şi să le supunem la vot şi am închis subiectul”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: ”rog aparatul tehnic să 

facă buletinele de vot cu cele 3 propuneri. D-nul Bâcu, d-nul Horhocea, … l-a propus 

d-nul Ilie…”. 

D-nul consilier Radu Niţu: „doresc să fac şi eu o propunere. Propun pe d-nul 

consilier Lilian Ilie”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie:  „mulţumesc. Eu nu …” 

 

D-nul consilier Radu Niţu:  „de ce domnule ?” 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „pentru că nu … refuz”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu:  „sunteţi în opoziţie. Am înţeles, nu doriţi”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „şi-a retras propunerea  

d-nul Lilian Ilie pentru dl.Bâcu”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie:  „d-nule Radu Niţu, dvs. la putere, nu puteţi să mă 

propuneţi pe mine”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: ”rog aparatul tehnic să 

elaboreze buletinele de vot cu cele 2 propuneri iniţiale: d-nul Horhocea şi d-nul …”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula solicită propuneri pentru 

Comisia de numărare a voturilor. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „propun ca din Comisia de numărare a voturilor să 

facă parte: d-nul Marius Iorga, d-na Elena Cucu şi d-nul Enache Pătraşcu”. 

 

  D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „aş vrea o lămurire juridică din 

partea d-nului Secretar. Poate greşesc.  

Având în vedere că adresa respectivă ne solicită 2 consilieri, adică unul de la 

putere care să exprime majoritatea şi cealaltă parte minoritatea şi nefiind alte 

nominalizări în plus, cred că am putea să votăm şi fără vot secret.  
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Întreb!, nu e mai bine fără vot secret, adică … nu cred că-şi mai are rostul. 

Dacă mai erau încă doi sau cel puţin încă unul nominalizat înţelegeam rostul votului 

secret, dar acum ?”. 

 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „în timp 

am văzut că votul este mai tare decât glonţul. Şi dacă au fost surprize în timp, dovada 

materială a exprimării votului îl reprezintă exact buletinul de vot. 

Nu-i corect să participaţi prin buletine de vot? Este vorba de persoane …” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „da, dar ridicam mâna …” 

 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „păi, 

ridicaţi mâna, şi s-ar putea …” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „ ok. Mulţumesc”. 

 

Se supune la vot comisia de numărare a voturilor şi se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”. 

 

Nu mai sunt alte propuneri se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri în 

vederea votării. 

 

Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                             voturi „pentru”     voturi „impotriva”    voturi „nule” 

 

D-nul  Ionuţ Mersoiu            18         -                     2 

D-nul Dragoş-Puiu Horhocea    15                       3                                2 

 

Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 151. 
 

 

 Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind  

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 

101/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Focşani, cu 

modificările ulterioare; 

                                                               

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 152. 

 

 Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind completarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 329/31.10.2013 privind 

aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Focşani;                                                               
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 153. 

 

 Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind solicitarea 

trecerii unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 

Afacerilor Interne, în domeniul public al Municipiului Focşani şi administrarea 

Consiliului local al municipiului Focşani; 

                                                               

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 154. 

 

 Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211/25.07.2013 privind modul de 

exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele publice de comunicaţii 

electronice pe proprietatea publică şi privată a municipiului Focşani; 

   

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 155. 

 

 Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 30/2014 privind asocierea 

Municipiului Focşani prin Consiliul local Focşani cu Comuna Goleşti prin Consiliul 

Local al comunei Goleşti, în vederea constituirii Asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităţilor Focşani şi Goleşti, 

judeţul Vrancea, cu modificările şi completările ulterioare; 

 D-nul consilier Lilian Ilie: „aş vrea să-l rog pe d-nul director, dacă ne poate 

explica în câteva cuvinte legat de această asociere. Dacă se poate”. 

 D-nul Director Viorel Profiroiu: „în vederea relicenţierii societăţii impuse de 

ANRSC Bucureşti, autoritate ce ne tutelează toate societăţile de salubritate, exista o 

singură posibilitate de a ne asocia cu o altă localitate din judeţul Vrancea şi în acest 

fel să intrăm în legalitate, normală. 

Proiectul de hotărâre a fost, am  înţeles aprobat acum câteva luni, dar dintr-un motiv 

ce ţine de lege, trebuie redefinit Consiliul de Administraţie al asociaţiei şi Comitetul 

director. Atât pot să vă spun”. 

D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu:  „din păcate, din cauza mea a trebuit 

repus proiectul pentru că mi-am dat demisia din Consiliul de Administraţie.  

Mi-am dat demisia nu din motivul că nu aş vrea să mă ocup de această 

activitate, să reprezint Municipiul Focşani acolo, ci pentru simplul motiv pentru că 

având o experienţă nefericită, când am avut tot aşa o gândire că este legal şi corect, 

nu vreau să  ajung de data aceasta într-o stare de incompatibilitate între calitatea de 

consilier şi cea din Consiliul de Administraţie. 

Probabil şi colegii mei care mai sunt, vor face ceea ce am făcut şi eu, adică îşi 

vor da demisia. 
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Îmi motivez această stare pentru că această Asociaţie, deşi este o organizaţie 

non-profit, este asimilată unei societăţi comerciale, aşa cum ar fi şi CUP Salubritate, 

cum ar fi şi CUP, vis-a-vis de obiectul de activitate. 

Deci, mi-am motivat demisia. 

Cred că cel mai bine, dacă d-nul director, ar putea să nominalizeze o persoană 

care să ia locul în Consiliul de Administraţie şi colegii sunt de acord, ar fi binevenită. 

O persoană care cunoaşte problematica.  

Bine, dacă nu, un coleg consilier, nu vrea  să încerce”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „rog colegii consilieri să 

nominalizeze o propunere. D-nul Bâcu, vă riscaţi …”. 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „de ce nu”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin:  „este o chestiune de care ne ferim. Şi 

eu, asemenea d-nului Oloeriu am făcut  un astfel de gest.  

Însă, cel puţin pe această speţă cred că ar trebui să ştim că există precedente 

care au demonstrat Instituţiei ANI, că greşeşte. Adică sunt deja primari care au 

câştigat aceste procese în instanţă. 

Cu alte cuvinte, riscul este mai mic, dar evident că pentru a primi un raport 

ANI de incompatibilitate, riscul este maxim”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „propun pe d-nul Bâcu”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „d-nul Bâcu, doriţi să 

faceţi parte din …” 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „de ce nu. Gloanţe pe la urechi, mi-au mai 

trecut”. 

 

 Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: ”rog aparatul tehnic să 

lucreze buletinele de vot, cu aceeaşi comisie de numărare a voturilor”. 

 

Nu mai sunt alte propuneri se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri în 

vederea votării. 

 

Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

                             voturi „pentru”     voturi „impotriva”    voturi „nule” 

  

D-nul Aurel Bâcu                  20                       -                                - 

 

Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 156. 
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 Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 

actualizării Aplicaţiei de Finanţare pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de 

termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în 

scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice” şi a 

documentaţiilor suport, după cum urmează: Studiu de fezabilitate, Analiza Cost-

Beneficiu, Analiza instituţională, Strategia şi Planul de Achiziţii; 

   

Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 157. 

 

 Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei la Hotărârea nr.341/16.11.2010 privind realizarea pe termen mediu a unei 

politici tarifare referitoare la preţul de referinţă al energiei termice pentru populaţie 

necesară implementării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la 

nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la 

legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice” finanţat din Fondul de Coeziune 

în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 3; 

 

Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 158. 

 

 Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 91/27.03.2014 privind 

aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L.;  

 

Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 159. 

                                                               

  Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării locuinţei din fondul locativ de stat situată în Focşani, Aleea Căminului nr. 

10, bl. D1, ap. 36 către familia Arsene Gheorghiţă în baza prevederilor Decretului-

Lege 61/1990 şi a Legii nr. 85/1992 cu modificările şi completările ulterioare; 

                                                           

 Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 160. 

 

 Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

împuternicirea Primarului municipiului Focşani să încheie contracte de vânzare-

cumpărare pentru locuinţele din fondul locativ de stat situate în Focşani, bdul. 

Bucureşti nr. 27, blocul L1 – ap. 11, ap. 12 şi ap. 18, în baza prevederilor Legii 

locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată, a Decretului lege 61/1990 şi a Legii 

nr. 85/1992 cu modificările şi completările ulterioare; 

                                                           

 Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 161. 
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 Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

extinderii de spaţiu pentru familia Neagu Gheorghe din imobilul situat în Focşani, str. 

Doctor Telemac nr. 10, bl. 10, ap. 40 în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

                                                           

 Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 162. 

 Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

Listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe cu chirie din fondul 

locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată şi 

modificată; 

                              

 Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 163. 

 

 Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea a 

două schimburi de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Democraţiei solicitate 

de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 

republicată şi modificată; 

Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 164.                                     

 

 Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

condiţiilor care vor sta la baza solicitării şi obţinerii avizelor de oportunitate pentru 

planurile urbanistice zonale ce se vor elabora în vederea dezmembrării terenurilor în 

mai mult de 3 parcele, în scopul construirii de locuinţe şi/sau dotări complementare în 

municipiul Focşani; 

                                      

D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „ proiectul a generat discuţii, la ambele 

comisii.  

Din păcate, este un act normativ care trebuie să acopere toate posibilităţile ce 

s-ar putea ivi, vis-a-vis de aceste PUZ-uri. Şi atunci, discutând, am văzut că nu 

acoperă toate situaţiile, şi din păcate, cel puţin grupul nostru, o să se abţină, întru-cât 

mai avem de lucru la acest proiect. Un proiect care de altfel este binevenit întru-cât 

va impune disciplina în construcţii în municipiul nostru”. 

                          

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 20 

voturi „abţineri”. 

 

 Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind alegerea 

unui preşedinte de şedinţă, pentru  Consiliul local al municipiului Focşani , pe o 

perioadă de trei luni, începând cu luna iunie 2014. 

 

 D-nul consilier Radu Niţu: „propun pe d-nul consilier Bogdan-Emilian 

Matişan”. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 165. 

 Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

garantarea biletului la ordin în valoare de 2.000.000 lei emis de către SC ENET 

SA Focşani în favoarea SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA în contul 

datoriilor înregistrate de acesta către furnizorul de gaze naturale; 

 

 D-nul consilier Lilian Ilie: „vreau să-l întreb pe d-nul Primar dacă, sigur o să 

avem banii aceştia la momentul scadenţei biletului la ordin. Garantaţi lucrul acesta ?” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „am avut o discuţie cu reprezentanţii celor 

de la gaze, o parte din domnii consilieri au participat şi dânşii la această discuţie, 

ne-am făcut socotelile corect. 

Banii pe care avem noi să-i plătim, subvenţia lunii aprilie, banii pe care trebuie 

să-i plătim pentru utilităţi, unităţi de învăţământ şi ce mai încasează ENET-ul, suntem 

în măsură să acoperim cei 2.000.000 lei”.  

 

 D-nul consilier Aurel Bâcu: „am participat la negocieri, luni. Marţi după 

amiază, vreau să vă spun că reprezentanţii de la gaz erau la d-nul Primar, Gaz de 

France, şi echipa lor care voiau să întrerupă gazul erau la poarta … să întrerupă gazul 

şi implicit apa caldă.  

S-a renegociat, pentru că ei voiau ca noi să garantăm şi biletele la ordin fără 

acoperire, d-nul Primar, a refuzat, şi până la urmă, s-a ajuns la această soluţie să 

garantăm un singur bilet la ordin pentru cei 2.000.000 lei. 

Altfel, focşănenii, iar făceau baie la lighean”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 166. 

 

Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuţie pentru 

obiectivul de investiţii „Amenajare locuri de joacă pentru copii în municipiul 

Focşani”; 

 

  D-nul consilier Lionida Milea: „o întrebare vreau să fac şi eu, referitor la 

acest proiect. 

Câte locuri de joacă  se amenajează pentru copii din banii aceştia, şi unde ?”  

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „d-nule Velniţă!”  

 

 D-nul Sile Velniţă: „sunt reprezentantul Direcţiei de Dezvoltare, Şeful 

Serviciului de Investiţii. 

Din experienţa pe care am avut-o până acum, de amenajarea locurilor de joacă, 

am întâlnit un impediment, faptul că locurile acestea de joacă  sunt interpretate ca un 

obiect. Nu este un obiect, este un ansamblu. Are şi partea de construcţii-montaj, plus 

construcţiile aferente, plus montajul obiectelor. Şi alte echipamente şi dotări.  
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Şi atunci noi iniţiem un proiect de hotărâre pe tot ansamblul,  pe tot municipiul 

şi din banii care se alocă, vom executa, locuri de joacă în: Schuman, în Zona 

Renaşterii,  la Gară. Şi unde sunt cerinţe din partea cetăţenilor. Şi pe banii care o să 

se aloce, noi dezvoltăm acest proiect, cu cele mai moderne elemente, cu cele mai 

reuşite materiale la standard. Ultima generaţie din Germania. 

Aţi văzut şi dvs. cele de la Teatru. Am început la Schuman, continuăm”. 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „am întrebat pentru că este vorba de 320 mp. 

de construcţie, implicit de amenajarea lor, şi am zis, 320 mp., câte locuri veţi face, că 

de fapt, 320 mp., ar fi numai o locaţie. 

În afară de asta, nu aveţi trecut un termen. Aţi spus 3 luni de zile. 3 luni de zile,  

aţi fi putut să spuneţi, că începeţi la data de … şi terminăm la data de …, finalizăm 

lucrarea”. 

 

 D-nul Sile Velniţă: „o să facem un grafic. Şi o să spunem: graficul de execuţie 

va fi în funcţie de bugetul alocat. 

Nu poţi să le faci pe toate odată. Pentru că şi echipamentele acestea vin foarte 

greu din Germania, dalele acelea cauciucate, la fel şi astea, se aprovizionează din altă 

parte şi funcţie de date, noi să avem banii, locurile le avem, locaţiile le avem, sunt 

libere, nu sunt pe ele sarcini, sunt cele mai reuşite, o să vedeţi la final”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „trebuie înţeles că aprobarea 

acestor indicatori nu afectează bugetul Direcţiei de Dezvoltare pe acest subiect. 

Pentru că noi am alocat la începutul anului bani pentru această zonă. Acum, practic, 

nu facem decât să stabilim exact indicatorii şi costurile pentru ele, defalcat pe fiecare 

obiectiv în parte”.  

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „eu aş vrea să apreciez faptul că în 

urma solicitărilor pe care le-am făcut noi, consilierii, s-a găsit înţelegere să facem 

aceste spaţii de joacă cu suprafaţă cauciucată, aşa cum sunt toate spaţiile moderne. 

Am trecut pe acolo, întâmplător stau alături de Parcul Schuman, sunt foarte 

bucuros că s-a făcut acel spaţiu de joacă. Aş vrea să supravegheaţi un pic mai bine 

lucrările. Am senzaţia că, acele dale de cauciuc, au fost lipite un pic cam prost, ca să 

nu spun altfel. 

Nu sunt nici un specialist în domeniu, dar o să vedem în timp cum se comportă 

aceste investiţii. Şi este păcat, pentru că eforturile sunt foarte mari de a aloca bani 

pentru aceste spaţii de joacă şi ar fi păcat să nu ne bucurăm de ele un  timp cât mai 

lung. 

Şi încă o recomandare. Din experienţă, am un copil destul de mic, se pare că 

locurile de joacă destinate copiilor cu vârste mai mici se întreţin mai bine. Pentru că 

sunt exploatate în supravegherea părinţilor. 

Cu alte cuvinte, preponderent d-nule viceprimar Necula,  să încercaţi să alocaţi, 

evident şi copiilor care au, eu ştiu, vârste peste 5-6 ani, dar preponderent să ne 

gândim la copiii  un pic mai mici, pentru că le întreţin mai bine, le păstrează mai  

bine”.  
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D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „noi am făcut acolo, şi un loc de joacă 

pentru bătrâni, dar am impresia că se cam exagerează un pic şi chiar aş ruga Poliţia să 

verifice. 

Am amenajat acel spaţiu pentru jocuri, table, şah, ce vor ei. Dar am impresia că 

s-au întins în tot parcul, şi aş vrea totuşi să urmărim, pentru că cei care merg să se 

recreeze în parc, sunt deranjaţi în primul rând de gălăgia pe care o fac şi în acelaşi 

timp, nu au unde să se mai aşeze. 

Băncile acelea fiind un pic mai late, au posibilitatea să aibă anumite activităţi şi 

pe acele bănci. Băncile sunt făcute pentru odihnă. Pentru asta le-am construit. 

Vă rog frumos să urmăriţi treaba aceasta, şi mai ales că avem acum şi 

posibilitatea de supraveghere electronică a întregului parc”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „în ceea ce priveşte 

observaţia d-nului viceprimar Trofin, cred că celelalte locuri de joacă sunt o dovadă a 

faptului că Direcţia de Dezvoltare nu se joacă în ceea ce priveşte calitatea, iar la 

momentul când vor fi recepţionate, cu siguranţă aceste deficienţe nu vor exista”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 167. 

 

Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

sancţionarea disciplinară a domnului consilier local Oloeriu Ioan Liviu, urmare 

a Raportului de evaluare  întocmit de Agenţia Naţională de Integritate. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula, solicită propuneri privind 

sancţionarea disciplinară a d-nului consilier Oloeriu. 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „din discuţiile avute la comisie, 

analizând şi raportul comisiilor de specialitate din cadrul Primăriei, propun 

sancţionarea d-nului consilier Oloeriu, cu o lună, fără indemnizaţie”. 

D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „eu nu particip la vot”. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 168. 

 

  Secţiunea a II-a - rapoarte, informări 

 

  Raportul d-nului Necula Ionel-Gabriel, viceprimarul municipiului Focşani, 

privind activitatea desfăşurată pe anul 2013. 

  

Nu sunt comentarii, consilierii iau act de raport. 

 

Se prezintă  Secţiunea a III a –  discuţii, declaraţii politice, a ordinii de zi: 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „solicit înscrieri la cuvânt 

pentru punctul discuţii şi declaraţii politice”. 



 20 

 

Se înscrie: d-nul consilier Dragoş-Puiu Horhocea şi d-nul Lionida Milea. 

 

D-nul consilier Dragoş-Puiu Horhocea: „se pare că unii colegi înţeleg, a fi în 

opoziţie înseamnă defapt să te cerţi, să fii împotriva cuiva.  

Din punctul meu de vedere, a fi în opoziţie, nu înseamnă a fi împotriva cuiva 

care vine cu o idee. Indiferent dacă acel partid se numeşte PSD, PNŢCD. Dacă ideea 

este ok, cu siguranţă voi fi de acord cu acea idee  

Din punctul meu de vedere opoziţia înseamnă, a veghea, cel puţin din punctul 

de vedere al partidului pe care-l reprezint, a veghea, dacă ceea ce se votează este în 

spiritul legii şi ţine de doctrina partidului nostru. Dacă nu, atunci voi fi împotrivă, 

dar, şi atunci dacă, acea acţiune este în folosul comunităţii, atunci cu siguranţă votul 

va fi pentru.  

Îmi pare rău, să observ aici că, nu ştiu, de la o simplă discuţie politică, se 

ajunge la nişte vendete personale. Nu, nu le înţeleg”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „mai mulţi cetăţeni din municipiul Focşani, 

întreabă dacă se mai face dezinsecţia pentru că au început ţânţarii, căpuşele şi dacă 

avem în plan aşa ceva, sunt bani alocaţi”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „sunt prevăzuţi în bugetul Direcţiei de 

Dezvoltare bani pentru astfel de acţiuni, deratizare-dezinsecţie. 

Au avut o acţiune în parcuri şi spaţii verzi datorită căpuşelor care au apărut, 

ţânţarilor. Dar numai că trebuie să se înţeleagă un lucru, noi facem acest lucru numai 

pe domeniul public şi privat al municipiului Focşani. 

Ce înseamnă proprietatea privată, însemnând curţile oamenilor,  se fac contra 

cost, le putem executa şi noi sau altă firmă autorizată pentru astfel de lucrări, dar 

costurile nu sunt suportate de către Primărie”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „voiam să mai întreb, să mai revin, pe străzile 

acelea care trebuiau asfaltate, Păun Pincio şi Trotuş”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „pe Trotuş, când aţi fost ultima dată, nu vă 

supăraţi ?” 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „păi au început, dar numai au săpăt acolo,  

d-nule Primar”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „am schimbat conducta de apă, da.”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „da”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „mai lucrează cei de la VEGA, încă în 

sensul giratoriu de la Brăilei, cu Bucegi, în zona aceea de acolo.  

Cred că săptămâna viitoare va fi terminată în totalitate, sensul  ăla de acolo, iar 

pregătirea investiţiilor, când am spus noi că putem începe Bucegiul ?” 
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D-na Cristina Costin: „după rectificarea de buget, din luna iunie”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „deci în luna iulie, putem să începem, după 

rectificarea de buget. Valabil şi pentru Păun Pincio cât şi pentru Brăilei”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „mulţumesc d-nule Primar. O să se bucure şi 

focşănenii, sau cei ce stau acolo în zonă. De vreo doi ani întreb eu de Păun Pincio. 

Dar acum, dacă ne-aţi promis din nou …”. 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „d-nul Pătraşcu, întreabă de vreo 20 de ani …”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „dragi colegi, întru-cât recunosc că 

am fost un pic mai ocupaţi în ultima vreme, raportul deplasării în Serbia, a venit un 

pic mai târziu decât mi-aş fi dorit, astăzi îl aveţi pe e-mail. 

Este o scurtă povestioară despre cum s-au întâmplat lucrurile acolo, şi probabil 

că în urma lecturării pe care dvs. o veţi face, dacă mai sunt informaţii pe care vi le 

putem da, vă stăm la dispoziţie, vă aşteptăm, atât eu cât şi colegii mei, care am fost în 

acea deplasare. 

Şi aş mai fi avut un punct, la intervenţia mea.  

Am o situaţie cu debitele restante, aşa cum am discutat în trecut, pe tot ce 

înseamnă fond locativ, şi o să vă pun la dispoziţie, atât în format electronic cât şi în 

format fizic, cine are curiozitatea să vadă, cam cum stăm cu datoriile pe fondul 

locativ, le am la dispoziţie”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „chiar astăzi, am avut o discuţie, legat de 

această temă, cred, şi vă rog, comisia socială, să-şi intre un pic în atribuţii. 

Haideţi să luăm împreună cu cei de la fondul locativ, fiecare familie în parte, să 

analizăm. Cred că o să trebuiască să le împărţim în 3-4 grupe, funcţie de venituri, 

funcţie de greutăţi.  

Şi funcţie de treaba asta să încercăm să luăm o decizie, pentru că timpul trece 

şi ne trezim la un moment dat că nu vom avea ieşire din această situaţie. Mai ales că 

domnii de la Curtea de Conturi sunt aici şi verifică treaba aceasta”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „aş dori în primul rând, pentru că suntem la 

declaraţii politice, să mulţumesc cetăţenilor din Cartierul Mândreşti – Zona a VI-a, 

pentru participarea şi prezenţa la vot. 

De asemenea pentru votul pe care l-au dat PSD-ului şi Alianţei UNPR, PC, de 

duminică. Şi singura preocupare a noastră a consilierilor este să muncim şi să  

determinăm cetăţenii să vină la vot şi să voteze partidul pe care şi-l doresc. 

De asemenea, vreau să-l informez pe d-nul Milea, pentru că am văzut că acum 

a început să vorbească de cele două străzi din Focşani. Se lucrează mai bine în 

Mândreşti, să ştiţi, nu aţi mai fost în ultimul timp. Voturi aţi luat mai puţine acolo, se 

pare că şi din cauza aceasta. 

Vreau să vă spun că s-a accelerat ritmul de lucru şi sperăm ca în trei luni de 

zile Mândreştiul să arate tot la fel de bine ca Focşani-ul”. 

 



 22 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „am fost zilele trecute în Cartierul 

Sud. Bine aproape în fiecare zi circul prin zonă, şi am văzut că au început masiv 

lucrările pentru reabilitarea străzilor, în cadrul PIDU-ului, evident. Şi având în vedere 

că acest proiect, probabil că la anul va fi aproape gata, o să aduc în atenţia 

executivului, ca atunci când o să facem bugetul pentru anul 2015, să fim foarte atenţi 

la Direcţia de Dezvoltare. 

Practic, reabilitarea acestor străzi, ne va mai crea o problemă în plus, ca să zic 

aşa, pentru întreţinerea oraşului, pentru că Direcţia de Dezvoltare, trebuie să intervină 

în ceea ce înseamnă curăţenia şi întreţinerea acelor străzi, întreţinerea spaţiilor verzi 

care se vor reabilita, în cadrul acestui proiect, iar Direcţia de Dezvoltare, nu are la ora 

actuală capacitatea fizică de a executa aceste lucrări. 

De aceea, cred că în bugetul anului 2015, trebuie urgentată reaşezarea şi 

cheltuieli salariale la această direcţie, şi mă refer aici la zona de spaţii verzi în mod 

special şi la cea legată de curăţenia străzilor. 

Chiar dacă achiziţionăm măturători suplimentare, dacă nu are cine să lucreze 

pe ele, le cumpărăm degeaba şi stăm şi ne uităm la ele”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „problema Direcţiei de 

Dezvoltare, nu este neapărat financiară. 

Avem o problemă şi mai mare în ceea ce priveşte resursele umane şi ştiţi foarte 

bine că acum 2 ani a fost dată o hotărâre judecătorească prin care toţi angajaţii 

Direcţiei de Dezvoltare mai primeau un plus la salariu, care la vremea respectivă, de 

600-700 lei, încă 400 lei. Şi aveau un salariu, să zicem, decent. 

Ei, vreau să vă spun că asta este ultima lună când vor mai încasa acei 400 lei, 

vor reveni la salariul de 600-700 lei, şi  azi aveam o discuţie cu domnul director, cred 

că vor pleca, cel puţin 25-30% din angajaţi, cu banii aceştia. 

Trebuie să ne gândim foarte bine, într-adevăr, în ultimii ani, ne-am dotat cu 

utilaje moderne, mai sunt şi altele care vor veni, dar dacă nu avem cine să le conducă, 

avem o foarte mare problemă. 

Chiar vreau să vă spun că ITM-ul a făcut un control la Direcţia de Dezvoltare, 

în ceea ce priveşte deszăpezirea din acest an şi datorită lipsei de personal au fost 

unele nereguli în sensul că oamenii au lucrat şi mai mult peste program şi acesta nu 

este un lucru bun. Se va lăsa cu nişte sancţiuni şi conducerea Direcţiei de Dezvoltare 

a zis că în iarna care va veni, vor opri utilajele, la cele 8 ore, la care un om poate să 

lucreze. 

Trebuie să analizăm, să ne uităm şi la alţii. 

Azi, am fost informat că, acolo unde avem câinii, mai avem 2 oameni, că la 

iluminat mai avem 2 oameni, şi tot aşa. 

Stăm foarte, foarte prost cu personalul. Avem cel puţin cu 100 de oameni mai 

puţin decât ne-ar trebui”. 

 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: ”jumătate la spaţii verzi şi jumătate la 

salubritate, sunt necesari” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „Şi trebuie să găsim o 

soluţie, pentru că dacă vor pleca 7, vom angaja unul. Şi din 235 cât mai avem acum, 
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s-ar putea să mai avem, nu ştiu, vreo 40 de oameni. 30-40 de oameni cu care vom fi 

în imposibilitatea de a face şi ceea ce am făcut până acum în oraş. 

Şi cred că toţi dintre noi, şi consilierii şi chiar şi populaţia, apreciază eforturile 

care se fac pe străzile din Focşani, în ceea ce priveşte udarea, în ceea ce priveşte 

înfrumuseţarea, în ceea ce priveşte florile, tunsul gazonului şi toate celelalte. 

Cu atât mai mult, colegul nostru, d-nul Matişan ne-a adus în discuţie şi 

preluarea a anului viitor a Sud-ului, a Mândreşti-ului şi a Laminor-ului, care va 

însemna un dezastru dacă nu vom avea oameni să întreţinem la adevărata valoare a 

investiţiei care se face acolo. 

Deci, trebuie să luăm o hotărâre, nu ştiu cum. Rog aparatul tehnic şi juridicul, 

să se gândească la o formulă prin care putem să ne menţinem oamenii sau chiar să 

angajăm şi alţii”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „d-nule viceprimar, aţi spus la un 

moment dat, că nu este neapărat o problemă de bani. Ba este o problemă de bani, 

pentru că tocmai aţi spus că oamenii aceştia de luna viitoare o să câştige foarte puţin. 

Eu cred că, o reaşezare şi este posibilă, legal, nu cred că nu se poate face lucrul 

acesta. O reaşezare a organigramei a Direcţiei de Dezboltare şi o redefinire a 

posturilor în cadrul acestei organigrame, se poate face fără nici o problemă. 

Există posturi acolo, unde, omul nu poate să mai crească. Pentru că până la 

nivelul acela, atât îi permite denumirea, spre exemplu a postului respectiv. Adică, 

sunt nişte artificii, pe care, probabil că, unii dintre cei de la aparatul tehnic le pot face 

legal, evident. Că nimeni nu spune să facem ceva ilegal. Dar cred că asta ar fi soluţia. 

Şi faptul că tot oprim angajarea altor oameni acolo, duce la insuficienţă, sau 

cum să spun eu, sau la ineficienţa unor lucrări în municipiul Focşani”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „când m-am referit la 

bani, nu m-am referit la banii salariaţilor, m-am referit la banii de funcţionare.  

Dar aveţi dreptate, sunt în bugetul total. Iar în ceea ce priveşte rearanjarea 

organigramei, orice idee este bună venită şi o putem discuta şi dacă aveţi idei, cu 

mare plăcere, putem sta de vorbă şi să găsim soluţii, pentru că într-adevăr va deveni 

una dintre cele mai mari problema a Focşani-ului. 

Mai există varianta externalizării tuturor serviciilor care, vă spun, că nu este 

prea fericită. 

Cine vine să măture 1 mp., imediat va taxa la mp. Cine lucrează noaptea, nu 

ştiu, 10-20% în plus şi cine lucrează sâmbăta-duminica, mai înseamnă 50% în plus. 

Deci, acest serviciu trebuie menţinut în subordinea Primăriei şi să se încerce cu 

tot posibilul să nu se externalizeze nimic … plus 24% TVA, ceea ce înseamnă … şi 

în condiţiile în care în ultimii ani am făcut investiţii de câteva zeci de milioane de lei 

în dotări cu maşini şi cu utilaje, ar fi păcat acum să nu putem să întreţinem acest 

serviciu. 

Dar, este o problemă foarte mare, şi rog aparatul tehnic, juridicul, d-na Baciu, 

resursele umane, să găsim o soluţie în ceea ce priveşte salarizarea. 

Vreau să vă spun că, tot ce sunt flori în municipiul Focşani, sunt făcute la Sera 

Mândreşti, cu 5 oameni. Sunt şi crescute, sunt şi plantate, sunt şi întreţinute, cu 5 

oameni. Ceea ce este un lucru extraordinar. 
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Municipiul Focşani, nu a cumpărat, aproape nici un fel de flori din exterior. 

Toate sunt făcute la seră. Investiţiile au fost făcute la vremea d-nului viceprimar 

Matişan, şi acum sunt spre finalizare şi vă invit să vedeţi ce este acolo”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „mai avem de discutat câteva probleme. 

Vreau să discutăm un pic, ţinând cont de adresele pe care le-am primit de la 

ENET, cu reprezentantul dvs. la ENET, cu d-nul ing.Seciu, pentru că este în sală. 

Ştiţi că ieri am discutat … Dânsul ar trebui să vină … Dânsul mi-a trimis un 

material, dar am înţeles că dvs. d-nule inginer, ar trebui să veniţi cu propuneri pentru 

completarea Consiliului de Administraţie. Nu, aşa s-a discutat ieri, nu ?” 

 

D-nul Romeo Seciu: „noi am demarat de acum 3 luni de zile, şi am informat 

Consiliul local despre acest lucru. Procedura de înlocuire a membrilor Consiliului de 

Administraţie, demisionari. 

Nu a avut succes această tentativă a noastră şi atunci, m-am adresat din nou 

Consiliului local, cu rugămintea, ca aşa cum prevede legea, să facă Consiliul local 

această procedură. Asta înseamnă că, numirea, sau alegerea membrilor care să-i 

înlocuiască pe demisionari, în aceleaşi condiţii legale, respectiv cu angajarea unei 

societăţi de recrutare, selecţie să rezolve această problemă. 

Nu am primit nici un răspuns până acum, şi drept consecinţă intenţionăm să 

reluăm tot noi procedura pe care am iniţiat-o de acum 3 luni, cu speranţa că vom avea 

mai mult succes. 

Asta în ce priveşte completarea Consiliului de Administraţie. Pentru că ne-am 

aflat în situaţia neplăcută de a putea să finalizăm alte proceduri, cum ar fi, depunerea 

bilanţului societăţii, am luat iniţiativa de a coopta în Consiliul de Administraţie, cu 

titlu de provizorat un membru interimar care să îndeplinească condiţiile legale, 

respectiv, să aibă studii economice, pentru această scurtă perioadă până când vom 

rezolva definitiv situaţia. 

Este vorba de d-na ec.Manea Georgeta, care este şi expert financiar şi are 

vechime, are suficiente cunoştinţe în materie. Ne bazăm pe dumneaei, ca să 

parcurgem o etapă, zicem noi cât mai scurtă, până când vom intra în normalitate”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „deci, să înţelegem, faptul că aţi 

completat cu un provizorat Consiliul de Administraţie, nu vă împiedică să depuneţi 

bilanţul, nu ?” 

 

D-nul Romeo Seciu: „sigur că nu”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „deci, s-a rezolvat problema până 

la urmă.” 

  

D-nul Romeo Seciu: „şi este vorba de o singură persoană. Acest Consiliu de 

Administraţie funcţionează cu trei persoane, din cinci” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „dvs. sunteţi AGA-manul, mă rog, 

reprezentantul Consiliuului local la această societate, trebuia să veniţi în faţa noastră 

şi să ne faceţi nişte nominalizări. Cel puţin, asta este părerea mea, pentru completarea 
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acestui Consiliu de Administraţie, cel mult. Pentru că este sarcina dvs. să consituiţi 

acest Consiliu de Administraţie. 

Dvs. veneaţi cu propuneri, asta a fost procedura până acum. Dvs. veneaţi, ne 

nominalizaţi scris şi noi hotăram”. 

 

D-nul Romeo Seciu: „păi, vreau să vă spun, că procedura spune altfel.  

Spune că, se angajează o firmă de recrutare, se face  …” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „ procedura, din punctul nostru de 

vedere, este că, noi v-am dat dvs. mandat, să reprezentaţi Consiliul local în calitatea 

noastră de acţionari majoritari şi unici la această societate. Asta este legal şi corect” 

 

D-nul Romeo Seciu: „şi la fel de legal este …” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „asta este sarcina dvs.de a 

constitui acest Consiliu de Administraţie, venind evident în faţa Consiliului local şi 

prezentându-ne nişte propuneri”. 

 

D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „ pentru că nu am mai stat demult faţă în 

faţă cu d-nul Seciu, au fost câţiva ani când am avut birourile faţă în faţă. 

Ce se întâmplă. În Consiliul local nu s-au aprobat niciodată membrii 

Consiliilor de Administraţie. Deci, Consiliul local, nu numeşte membri în Consiliul 

de Administraţie.  

Numeşte un reprezentant în Adunarea Generală şi el este împuternicit să facă 

acest lucru, de ce să ne ascundem după deget. Numirea Consiliului de Administraţie 

se face cu, consultarea Consiliului local, a grupurilor politice. 

Nu aş vrea să ascund nişte lucruri, normal, atât timp cât demisionarii din 

Consiliul de Administraţie, au fost din partidul dvs. era normal şi corect să-i înlocuiţi 

cu membri ai partidului dvs. 

Deci, problema este la dvs. 

Dacă la ENET, ar fi fost un mesaj politic, că vă retrageţi din ce a însemnat 

USL, altfel ar fi trebuit să apară demisiile la ENET. 

Aceasta era soluţia. Normal. Mai ales că nimeni nu s-a exprimat în sensul că  

şi-ar fi dorit să  trimită acolo reprezentanţi, din alte partide”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „referitor la ENET. Dvs. ştiţi, cu ajutorul 

Consiliului local a rămas în viaţă ENET-ul, de foarte mulţi ani. 

Era problema desfiinţării, cum s-ar spune. 

A doua chestiune. Mi se pare incorect, că la un semn de sus de undeva, cei care 

au fost aleşi pe sprinceană, membri în Consiliul de Administraţie, şi-au dat demisia. 

Adică, au lăsat ENET-ul în condiţiile în care investiţiile au fost foarte mari. 

Anul acesta şi anul trecut în municipiul Focşani, privind centrala, privind 

reabilitarea punctelor termice, privind reţeaua de distribuţie. 

Tot la fel mi se pare şi mie, şi colegii au spus, era corect ca dvs. să fiţi prezent 

de fiecare dată la şedinţele de consiliu. Nu v-am văzut de un an de zile. Vă ştiu şi eu 

de vreo 35 ani, vă văd mai rar în ultimul timp, corect era să fiţi prezent la consiliu, 
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alături de d-nul director Merchea şi să fim solidari, aşa în luarea unor decizii în ce 

priveşte ENET-ul”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „să reţinem că d-nul 

Seciu, în calitate de reprezentant al Consiliului local în Adunarea Generală la ENET, 

trebuie să vină cu nominalizările pentru completarea celor trei membri”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „vă informez că în sală se 

află reprezentanţii societăţii comerciale, care au efectuat lucrările la Şcoala nr.9 – 

Ştefan cel Mare şi ar dori, cu acordul dvs., dacă sunteţi de acord să ne ridice o 

problemă întâmpinată de dânşii în desfăşurarea lucrărilor pe care le-au avut acolo. 

Sunteţi de acord ?” 

 

Consilierii sunt de acord. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula, invită reprezentantul 

societăţii să ia cuvântul. 

 

D-nul Băiculescu: sunt directorul general al SC HIDRO SALT B92 

BUCUREŞTI, sunt câştigătorul licitaţiei pe Şcoala nr.9 – Ştefan cel Mare.  

Pe parcursul lucrării s-au constatat anumite probleme care nu corespundeau cu 

proiectul sau cu realitatea din teren. S-au făcut procesele-verbale de constatare, 

conform Legii 10. Proiectantul a dat dispoziţia de şantier, dirigintele a verificat, 

autoritatea contractantă, respectiv Primăria municipiulu Focşani mi le-a înmânat spre 

executare. 

În felul acesta s-a ajuns ca unele lucrări, care într-adevăr, nu puteau fi 

determinate de către proiectant dinainte, unele sunt şi omisiuni.  

Eu pe colaborarea, să spunem bună, pe care am avut-o cu conducerea, Primăria 

Focşani, lucrările le-am executat. Nici nu puteam să le stopez. Nici nu puteam să 

spun că, nu voi pune şcoala în funcţiune, cu toate că d-nul consilier Radu Niţu, ştie că 

două săptămâni, nu l-am lăsat să intre în şcoală. Chit că şcoala era gata. Dar până la 

urmă, totuşi s-a desfăşurat, totuşi s-a intrat în şcoală corect, la 15 septembrie …”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „d-nule director, mă scuzaţi că vă întrerup,  

pentru că vreau să înţelegem nişte lucruri. 

Ideea a fost următoarea. Cînd s-a plecat la această discuţie privind plata 

lucrărilor pentru dvs., executate, că, se greşeşte atunci când se face licitaţia. Se vine 

cu un preţ, iar după aceea venim cu notă de comandă suplimentară şi ajungem la un 

preţ foarte mare.  

Vreau să vă întreb, şi să-mi răspundeţi cu da, sau nu, sau cum vreţi dvs. 

Ceea ce aţi licitat dvs., şi vreau şi colegii mei din Primărie care s-au ocupat de 

investiţia asta, ceea ce aţi licitat dvs. cantităţi şi valori, aşa cum au fost aprobate  

aceste proiecte cu fonduri europene, au fost executate în totalitate ?”. 

 

D-nul Băiculescu: „da d-nule Primar. Tot ce s-a licitat, mai mult decât atât, 

avem, nu cerem numai în plus, s-au făcut şi note de renunţare de 6 mld.lei …” 
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D-nul Primar Decebal Bacinschi: „un pic, să se înţeleagă, pentru că aici s-a 

înţeles un pic greşit. 

Deci, dvs. nu aţi cerut nimic în plus faţă de lucrările pe care dvs. le-aţi 

contractat şi le-aţi executat aşa cum aţi semnat contractul, atunci când aţi câştigat 

licitaţia. 

De la noi de la tehnic, poate să-mi spună cineva, dacă-i aşa ?”. 

 

D-nul Băiculescu: „deci, tot ce a fost trecut în licitaţie, s-a executat, au apărut 

cantităţile, care, să spunem, au fost omisiuni de proiectare sau proiectantul nu le-a 

prevăzut”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „acum, să spun un lucru. A fost acel lift, da 

… ” 

D-nul Băiculescu: „da”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „el a fost proiectat şi executat de către noi, 

de dvs. mai bine. În momentul în care aţi terminat ce aveaţi în documentaţie, liftul 

acela putea să funcţioneze ?” 

 

D-nul Băiculescu: „niciodată”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „da. Nu avea pereţi exteriori. Era numai un 

cadru, şi atunci a trebuit să venim cu …” 

 

D-nul Băiculescu: „dacă puneam o folie în loc de ce este acolo, îi puneam o 

folie şi atunci …” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „să înţelegem şi noi.  

Practic, ce doriţi dvs. 

Ne-aţi făcut o expunere de idei, dar nu ne-aţi zis ce doriţi să ne comunicaţi”. 

 

D-nul consilier Lucian Moraru: „faceţi ceva punctual, vă rugăm frumos. 

Punct ochit, punct lovit”. 

 

D-nul Băiculescu: „soluţia ar fi pentru … găsirea unei soluţii prin care eu, să 

ajung să încasez banii pe care … ”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „păi, nu ne-aţi avansat 

nici o sumă, nu ne-aţi spus punctual de unde vin banii aceia …” 

 

D-nul Băiculescu: „cu scuzele de rigoare.  

Sunt aduse la Primăria municipiului Focşani …” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: ”nu. Dar aici sunteţi în 

faţa Consiliului Local şi trebui să ne spuneţi că v-am dat voie să vă expuneţi în faţa 

consilierilor”. 
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D-nul Băiculescu: „documentele au fost predate de nenumărate ori”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „sume. Consiliul Local, 

nu ştie”. 

 

D-nul Băiculescu: „deci, aici nu pot. 

Eu am venit în disperare de cauză, să expun această situaţie …” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „nu vă supăraţi. Noi în 

afară de cele, nu ştiu … 8 mld.lei parcă, de care ştiam. Amenajarea curţii şi gardul şi 

ce-i acolo, ştiam că toate lucrările s-au plătit !” 

 

D-nul Băiculescu: „nu”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „păi, spuneţi-ne şi nouă 

…” 

 

D-nul Băiculescu: „să luăm dispoziţiile de şantier date în anul 2012 şi 

procesele-verbale de constatare din anul 2012 …” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „domnule, daţi-ne o 

sumă, vă rog frumos …” 

 

D-nul Băiculescu: „suma …” 

 

Intervine juristul societăţii, d-na Irina Mitrofan. 

 

D-na Irina Mitrofan: „dacă-mi permiteţi. Ca să vă clarific, despre ce sumă este 

vorba …” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „în calitate de … dvs. 

sunteţi contabil sau ce?”. 

 

D-na Irina Mitrofan: „sunt jurist”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „mulţumim…” 

 

D-na Irina Mitrofan: „deci. Avem trei categorii de lucrări care nu au fost 

achitate. 

Este vorba de lucrări suplimentare, faţă de categoriile şi cantităţile achiziţionate 

prin contract, de către Primărie.  

Şi este vorba de lucrări care au survenit, ca necesare pentru punerea în 

funcţiune a obiectivului, datorită faptului că, fie au fost omise din proiect. Şi aici ne 

referim la faptul că, proiectul prevedea toate ferestrele fără puncte mobile. Adică, era 

o clădire total închisă. Fără nici o fereastră care să se deschidă. A trebuit modificat, 

evident.  
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De asemenea, proiectul nu includea zugrăvelile interioare. Asta însemna ca, 

toată clădirea să fie lăsată la nivel de glet. Fără să dăm o vopsea lavabilă pe pereţi. 

Evident, şi acest aspect a trebuit rectificat. Adică, acestea sunt lucrări 

suplimentare, cu cantităţi suplimentare, care presupun costuri suplimentare. Şi atunci 

…” 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „numai puţin. D-na 

directoare de la investiţii, sunteţi la curent cu sumele pe care dânşii le cer ?” 

 

D-na Costin: „faţă de lucrările contractante … suplimentar, însuşite de 

dirigintele de şantier … sunt în cuantum de 4 mld.lei, inclusiv TVA. Am fost la 

minister … avem bani pe neeligibile …” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „deci, în sumă de 4 

mld.lei şi ceva, plus TVA-ul. Asta este suma pe care dvs. o …” 

 

D-na Irina Mitrofan: „nu, este vorba de 1.500.000 lei aproximativ …” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „adică, 15 mld.lei ?” 

 

D-na Irina Mitrofan: „cu TVA …” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „executate în plus ?” 

 

D-na Irina Mitrofan: „sunt lucrări executate în plus. Pentru aceste lucrări …” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „asumate de dirigintele 

de şantier ?” 

 

D-na Irina Mitrofan: „avem dispoziţie de şantier, avem note de lucrări 

suplimentare, avem procese-verbale …” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „eu sunt preşedintele de 

şedinţă şi încerc să fac o mediere, nu ştiu …” 

 

D-nul Băiculescu: „ori s-au pierdut documentele, dar noi le avem cu număr de 

înregistrare depuse la Primărie. Ori d-na Costin, cu scuzele de rigoare,  nu ştie ce a 

semnat !” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „ca să nu-i ţinem pe domnii consilieri  şi 

vreau ca să …  

Dvs. veniţi cu punctul dvs. de vedere, noi ne spunem punctul nostru de vedere 

ţinând cont de cantităţile, sumele prevăzute şi semnate de cei implicaţi. 

E vorba de proiectant, este vorba de dirigintele de şantier, este vorba de cel 

care a ţinut evidenţa acestor ... 

Dacă cumva sumele diferă, dvs. sunteţi liber să faceţi ce vreţi”. 

 

D-na Irina Mitrofan: „d-nule Primar, dacă-mi permiteţi. 
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Noi am venit cu …” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „am o rugăminte, pentru că sunt sigur 

că această  discuţie se va prelungi foarte mult şi fără un rezultat concret. 

Vă rugăm d-na sau d-ra consilier juridic, să faceţi o adresă către Consiliul local 

în care să ne spuneţi punctul  dvs. de vedere. Cu documentele justificative anexate, 

scanate, cu prevederile legale în vigoare, că nu suntem toţi constructori aici şi nu am 

lucrat în achiziţii publice.  

Adică să ne spuneţi cum consideraţi dvs. că ar fi trebuit să se aplice legea, ca 

noi să ne putem forma un punct de vedere. Că aşa într-o discuţie pe care o aveţi dvs. 

în contradictoriu cu aparatul Primăriei, noi nu o să înţelegem mare lucru aici …” 

 

D-na Irina Mitrofan:  „acesta este şi motivul pentru care am şi depus o astfel de 

adresă …” 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „ok. O să vă rog atunci să …” 

 

D-na Irina Mitrofan:  „prin registratură, în atenţia Consiliului local …” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „aparatul tehnic, o să vă rog să ne 

furnizaţi şi nouă, consilierilor locali …” 

 

D-na Irina Mitrofan:   „întreaga documentaţie ataşată”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „ca aşa să vedem şi noi. Poate aşa ne 

dăm seama”. 

 

D-na Irina Mitrofan:   „ noi venim cu o propunere, în sensul de a …” 

 

D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „ să înţeleg că aţi trimis o adresă în 

atenţia Consiliului local. Când ?”. 

 

 D-nul Băiculescu: „da. Săptămâna trecută. Şi un set de documente cu tot ce 

înseamnă  …” 

 

 D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „din păcate… Eu sunt preşedintele 

Comisiei de buget şi administraţie publică. Ieri când a fost comisia, eu am citit toată 

mapa de adrese.  

La noi nu a fost adusă, din păcate”. 

 

D-na Irina Mitrofan:   „ar trebui să fie o documentaţie destul de mare …” 

 

D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „cu siguranţă am fi observat-o”. 

 

D-na Irina Mitrofan: „cu siguranţă aţi fi observat-o”.   

 

D-nul Băiculescu: „este un biblioraft, de cel puţin 1000 pagini”. 
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D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „pentru o altă lămurire.  

Dvs. spuneţi, am făcut lucrări. Nu neagă nimeni că nu erau necesare, şi d-nul 

Primar, ca un bun gospodar, a spus, trebuie şi teren, trebuie şi gard şi s-au făcut. Dar 

dvs. spuneţi că aţi făcut şi alte lucrări. Spuneţi că aceste lucrări sunt semnate, sunt 

făcute legal, cu semnătura  dirigintelui de şantier …” 

 

D-nul Băiculescu: „inclusiv a d-nei Costin” 

 

D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „mai departe …”  

 

D-na Irina Mitrofan: „să clarificăm. Deci, aceste lucrări …” 

 

D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „ce ne-a împiedicat să plătim, dacă din 

punct de vedere legal existau toate documentele necesare pentru a se face plata. 

Cumva un contract ?” 

 

D-nul Băiculescu: „exact”. 

 

D-na Irina Mitrofan: „trebuie ...”. 

 

D-nul Băiculescu: „şi o propunere venită în consiliu, dacă tot … trebuia să …” 

 

D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „întrebare: La acest moment, nu există 

contract, cum se pot face plăţile, legal? 

Pentru că din punctul meu de vedere, lucrările s-au făcut, lucrarea a ieşit una de 

excepţie, ne mândrim cu ea, dvs. aţi muncit. Existând lucrări semnate şi plătite, asta 

înseamnă că le-aţi executat şi au fost confirmate şi de beneficiar.  

Care-i metoda legală să facem aceste plăţi ?” 

 

D-nul Băiculescu: „la ora actuală, numai pe un act adiţional”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „cum, să facem un act 

adiţional la nişte lucrări care s-au finalizat acum 10 luni de zile? ” 

 

D-nul Băiculescu: „contractul încă mai este în vigoare, în ziua de astăzi !” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „d-ra sau d-na jurist, puteţi să-mi 

spuneţi, în suma pe care dvs. o solicitaţi intră inclusiv gardul şi cu …” 

 

D-nul Băiculescu: „exact”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „a, deci este cu totul. Asta …” 

 

D-nul Băiculescu: „da”. 
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D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „practic ar fi suplimentar, faţă de 

ce ştiam noi, aceste 4 mld.lei …”. 

 

 Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „7, nu ...,  8+7=15, plus 

TVA-ul”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „am înţeles. Mulţumesc”. 

 

D-nul Băiculescu: „dacă o luăm de sus, din acoperiş în jos…  

Deci, proiectantul nu a putut să determine, şi nu a ştiut că acolo este o placă, 

sau … nu a ştiut. Să spunem că nu a ştiut. Este o placă de pe toată casa. Este o placă 

de beton de 40 cm. Sunt poze, sunt procese-verbale de constatare. 

De la proiectare, s-a greşit acoperişul. În loc să dea conform normelor în 

vigoare, 40 sau 100 mc., cantitatea … a fost necesar mai mult lemn. Când ne-am dus 

şi am refăcut calculul, da …, am greşit.  

Nu a fost trecută vopsitoria …, am omis-o. 

Pardoselile din clasă, erau la minus 20 cm. Există poze, există absolut tot. Nu 

puteai să torni beton … Eu aveam o şapă …” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „d-nule director, vă rog să mă înţelegeţi.  

Vreau aşa. Vreau să avem situaţii de lucrări, dacă le aveţi dvs…. s-au umflat 

nişte lucruri. Ca să ajungem la 15 mld.lei este exclus treaba aceasta şi vă spun cu tot 

respectul pentru dvs. pentru cum aţi lucrat şi ce lucrare aţi făcut acolo. De unde aţi 

umflat-o şi de unde aţi scos atât, nu ştiu! 

Dacă dvs., trebuie să-mi luaţi de bun ce vreţi dvs, este treaba dvs.  

Eu nu pot să iau de bun, decât acele dispoziţii şi acele lucrări care au fost vizate 

de proiectant, vizate de dirigintele de şantier … ” 

 

D-nul Băiculescu: „d-nule Primar, cu tot respectul. Eu nu am cerut şi nu cer, 

fără dispoziţia … în afară de dispoziţiei de şantier …” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „aici la clarificarea contractului de lucrări 

… atribuit prin procedură de achiziţie publică. 

Aici este un punct, în care spune aşa: clauze care … privind … şi indică faptul 

că preţul final ce urmează a fi plătit, va fi determinat doar după execuţia lucrărilor, pe 

baza cantităţilor executate, de materiale efectiv utilizate după măsurători, ş.a.m.d. ... ” 

 

D-nul Băiculescu: „aici sunt şi măsurătorile …” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „asta trebuie să facem noi acum şi să nu 

mai batem toba, că s-au executat …” 

 

D-nul Băiculescu: „d-nule Primar, mai am o rugăminte …” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „d-nule Băiculescu, am 

înţeles, da …” 
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D-nul Băiculescu: „da …” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „probabil, că în zilele 

următoare, va ajunge la Consiliul local documentaţia pe care aţi prezentat-o şi în 

şedinţa de luna viitoare, de comisie, va fi dezbătută. 

Ne vom uita şi noi, probabil că vom apela şi la specialişti din cadrul Primăriei, 

să ne explice care sunt diferenţele şi vom lua o hotărâre în ceea ce priveşte … 

Nu neagă nimeni … eu, personal am fost acolo, şi ştiu că s-a spart cei 40 cm., 

nu i-am măsurat, dar probabil că erau 40, şi a durat foarte mult. Care erau inclusiv pe 

sala de sport. Da. 

Inclusiv am fost când şapa era la minus 20 cm.  

Acum, din punctul meu de vedere,  greşeala mea este că nu aţi obţinut atunci 

un contract cu Primăria pe lucrările suplimentare şi în timp să fie plătite, că lucrarea a 

durat 2 ani de zile. A mai durat un an de zile de la finalizare. Şi acum după 4 ani de 

zile, să spunem, după ce aţi început lucrările, veniţi să ne spuneţi că, domnule, că nu 

am început noi acoperişul, erau acolo 40 cm de beton, însumând atâţia sute de mc.”. 

 

D-nul Băiculescu: „d-nule Preşedinte, cu tot respectul. 

Dacă din Primărie, eu, HIDRO SALT, am primit vreo adresă, la tot, ca răspuns 

la documente, pe care le-am predat Primăriei, atunci înseamnă că eu am venit de 

pomană în faţa dvs. …” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „bun, dar …” 

 

D-nul Băiculescu: „mai mult decât atât …” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „şi a trebuit trei ani de 

zile, ca să veniţi în faţa noastră …” 

 

D-nul Băiculescu: „nu, nu. 

Prima depunere a fost în anul 2012, septembrie …” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „haideţi să stabilim suma pe care trebuie să 

v-o plătim, să vedem cum facem …” 

 

D-nul Băiculescu: „mai am o rugăminte la dvs. 

Am cerut, şi îmi asum răspunderea să plătesc eu, o expertiză. Neutră. 

Extrajudiciară.  

Este adresa trimisă de o lună, mai bine, prin care am cerut … ok … am greşit 

eu cu ceva. Nici o problemă. 

Hai să vină un al doilea să ne spună, şi mie şi dvs.: mă, ai greşit. 

Nu s-a acceptat chestia asta. Chit că îmi asumam răspunderea …”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „d-nule director, când trimiteţi documentele 

către Consiliul local, rugămintea mea este să ne puneţi la dispoziţie şi caietul de 

sarcini. 
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Adică, să vedem exact ceea ce trebuia executat şi ceea ce dvs. aţi executat 

suplimentar …” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „acesta este şi la 

Primărie”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „aşa, noi nu putem să ne dăm seama ce 

cantitate de lucrări aţi avut …” 

 

D-nul Băiculescu: „sunt perfect de acord cu dvs. …” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „cred că sunt în 

asentimentul colegilor noştri, că, la comisia de luna viitoare, de urbanism şi buget, şi 

aici, rog colegii din Primărie să noteze acest lucru, să fiţi invitaţi, să aveţi discuţia 

aceasta cu toţi colegii noştri şi vom vedea atunci o soluţie pentru problema pe care 

dvs. aţi ridicat-o”. 

 

D-nul Băiculescu: „eu o să fac săptămâna aceasta, nu, săptămâna aceasta s-a 

terminat, săptămâna viitoare, pentru fiecare membru din consiliu, am să …” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „nu, haideţi să …  

Veţi fi invitat la şedinţele … ” 

 

D-nul Băiculescu: „oricum o să vi le dau …” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „comisiilor pe care le 

vom avea luna viitoare, să vă susţineţi punctul de vedere. 

Vom chema şi specialiştii din cadrul Primăriei, şi vom vedea care este soluţia, 

ca să nu …” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „vreau să vă mai întreb un singur lucru, să 

ştiu aşa: dacă aceste documente pe care dânsul le are şi vine cu aceste valori, sunt 

semnate de proiectant, beneficiar şi de dirigintele de şantier”. 

 

D-nul Băiculescu: „toate cantităţile d-nule Primar. Toate sunt semnate”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „să de-a Dumnezeu! Le luăm de bune dacă 

sunt aşa”. 

 

D-nul Băiculescu: „exemplarul acesta pe care-l am la mine, vi-l dau să circule 

aici”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „d-nule director, şi aşa, mai devreme de 

iulie, dacă ar fi să vă dăm nişte bani, nu vă putem da pentru că atunci facem 

rectificarea de buget. 

La sfârşitul lunii iunie, să ştim exact care este situaţia”. 
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D-nul Băiculescu: „d-nule Primar, nu am venit să cer bani, am venit să facem 

… să încercăm să facem documentele”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „asta vreau şi eu”. 

 

D-nul Băiculescu: „atât, că banii pot să vină şi mai încolo”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „d-nule director, în primul rând, 

vă mulţumim că aţi venit. 

Vreau să vă felicit pentru lucrare. Chiar este o lucrare … şi nu vă contestă 

nimeni calitatea lucrării. Deci … noi am fost, toţi, extrem de încântaţi. 

Nu vreau să credeţi că este o rea voinţă din partea noastră. 

Ceea ce aţi venit astăzi să ne prezentaţi, a fost o surpriză pentru noi. De aceea, 

avem rugămintea, să ne oferiţi şansa să  … în comisia noastră de specialitate, la 

buget, împreună chiar cu dvs., aşa cum v-a invitat şi d-nul Preşedinte, să discutăm, 

cum ar veni, cu cărţile pe faţă, sau cu documentele pe faţă. 

Deci, nu vreau să plecaţi din sala Consiliului local cu impresia că 

municipalitatea vă contestă oarecum calitatea lucrărilor. 

Nu. Este o lucrare foarte bună şi de un foarte bun exemplu pentru ceilalţi care 

vor veni după dvs. Vă mulţumesc”. 

 

D-nul Băiculescu: „domnule, este a treia lucrare pe care o fac în Focşani. 

Nimeni, nu a reuşit să-mi spună vre-odată că am făcut ceva greşit. 

Menţin în continuare ideea, de a găsi o soluţie. Să facem chiar şi o expertiză 

neutră. Şi atunci, avem o certitudine mult mai mare”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „dacă este cazul”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „numai dacă este cazul”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „dacă picaţi pe sume 

împreună cu specialiştii Primăriei şi Consiliul local este de acord, noi vă vom achita 

sumele şi … ”. 

 

D-nul Băiculescu: „mai mult decât atât. Am picat de două ori pe sume. Inclusiv 

cu proiectantul, inclusiv cu d-na Costin, inclusiv cu managerul de proiect, inclusiv cu 

…” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „noi nu ştim. Şi Consiliul 

local alocă banii, dacă cumva nu ştiaţi”. 

 

D-nul Băiculescu: „am picat pe sume, în sensul că s-a negociat. 

Deci, suma aceasta era într-adevăr mai mare, dar, s-a negociat”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „d-nule director, ca să mă auziţi.  

În şedinţa de buget a lunii iunie, vă vom prezenta situaţia cu semnătura acelor 

care sunt implicaţi în treaba aceasta”. 
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D-nul consilier Radu Niţu: „şi eu aş vrea să spun că la investiţia care s-a făcut 

la Şcoala nr.9, au fost majoritatea consilierilor de aici, din sală şi au apreciat lucrările 

făcute de dvs. 

Ca beneficiar, pentru că lucrez la această şcoală, am fost foarte mulţumiţi de 

modul cum a acţionat firma HIDRO SALT, inclusiv cei care sunt aici, mai puţin d-ra, 

nu am văzut-o pentru că este juristă şi a stat mai mult la birou şi vă asigurăm că noi, 

consilierii, care au fost şi au văzut lucrarea, precum şi foarte mulţi copii, părinţii 

copiilor, au apreciat calitatea lucrării şi lucrarea în sine şi vă asigurăm că ceea ce s-a 

întâmplat se poate reglementa uşor fără nici alte intervenţii”. 

 

D-nul Băiculescu: „vă mulţumesc foarte mult”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula, constată că au fost 

epuizate punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte 

tuturor pentru participare.  

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Gabriel-Ionel Necula: „Hristos S-a Înălţat !”. 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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