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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  25 septembrie 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 25.09.2014, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 
nr.906/19.09.2014, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 19 consilieri. 
Absentează d-nul consilier: Dan Buzoi, care este în delegaţie în interes de serviciu, 
fiind plecat din localitate, iar d-nul consilier Bogdan-Emilian întârzie câteva minute. 

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 28.08.2014. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune 

votului procesul verbal al şedinţei extraordina din 05.09.2014. 
 
D-nul consilier Aurel Bâcu: „nu am fost la şedinţă”. 
 
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „nu vă 

împiedică nimic să votaţi, dacă consideraţi că nu aţi fost prezenţi, sau să votaţi pentru 
că v-aţi însuşit cele, sau mă rog, că aţi luat la cunoştinţă despre cele consemnate”. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 
 
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „vreau 

să anunţ în sală prezenţa d-nei Elena Stoica, din partea Societăţii Tricotton Panciu şi 
preşedinte al Clubului Varana Rotary, pentru anul 2014-2015. Alături de dumneaei se 
află şi d-nul director Bernard Cheere şi reprezentant al Societăţii Artifex. 

Îi rog să ne spună câteva cuvinte, pentru că am considerat din punctul meu de 
vedere că este nefiresc ca dumnealor să rămână până la sfârşitul şedinţei, când avem 
proiectul de hotărâre, privind alocarea celor 7.500 lei, care au legătură cu ordinea de 
zi”. 
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 D-na Elena Stoica: „Prin această acţiune, încurajăm oamenii să facă mişcare, 
cât mai des şi încercăm să-i facem să înţeleagă cât de importantă este mişcarea pentru 
sănătate. 

Marşul inimii este o plimbare de 3 km. La care poate participa oricine, fără 
limită de vârstă.        ” 

 D-nul Bernard Cheere: „Mulţumim pentru sprijinul acordat, pentru 
organizarea acestui eveniment, care sperăm să devină o obişnuinţă ce se va desfăşura 
în fiecare an.  

Nu este o condiţie a participa la marş. Aici pot participa toate persoanele de la 
vârsta de 1 la 99 ani” 

  La şedinţă participă: 
 
 d-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane; 
 d-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică; 
 d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, agricultură, 

cadastru; 
 d-na Rodica Constantinescu – Inspector serviciu administraţie publică locală, 

agricultură, cadastru; 
 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 
 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ; 
 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 
 d-na Luminiţa Mogda – Şef Serviciu Urbanism;  
 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local; 
 d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 
 d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine; 
 d-nul Iulian Alexandru – Şef Compartiment constatare, impunere; 
 d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani; 
 d-nul Laurenţiu Mocanu - Director – Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani; 
 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani; 
 d-nul Ion Gheorghe -  Director Poliţia Locală Focşani; 
 d-nul Săndel Ghiuţă – Director Serviciul public comunitar de evidenţa 

persoanelor Focşani; 
 d-na Elena Stoica – Director SC  TRICOTTON Panciu, Preşedintele Clubului 

Varana Rotary, pentru anul 2014-2015; 
 d-nul Bernard Cheere – Director SC ARTIFEX Focşani.  

 
 
        La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 
reprezentanţi ai mass-mediei locale. 
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  Preşedinte de şedinţă d-nul  Radu Niţu: prezintă proiectul ordinii de zi care 
cuprinde 21 puncte: 
 
 
 
Secţiunea I – proiecte de hotărâri  
 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 18,20 mii lei pentru 
organizarea Concursului de matematică "EUCLID", ediția a X-a și a Simpozionului 
Județean "Şcoala - cursul superior al devenirii" în cadrul manifestărilor dedicate 
împlinirii a 50 de ani de activitate a Şcolii Gimnaziale Duiliu Zamfirescu Focşani;  

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 15 mii lei din Bugetul local 
al municipiului Focşani pe anul 2014, pentru premierea sportivilor participanți la a 
III-a ediţie a Concursului Naţional de Dans Sportiv "Cupa Elite", ce va avea loc în 
perioada 4-5 octombrie 2014; 

 3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului 
Focşani pe anul 2014 a sumei de 7.500 lei pentru susţinerea financiară a programului 
"Promenada Inimilor" și participarea, în calitate de coorganizator al "Marşului 
Inimilor" ce va avea loc la Focşani, în data de 28 septembrie 2014; 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea, în baza Legii nr. 34/1998 a liniilor prioritare 
pentru subvenţionarea din bugetul local al municipiului Focşani a asociaţiilor şi 
fundaţiilor care acordă servicii sociale pentru anul 2015, constituirii Comisiei de 
evaluare şi selecţionare, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, 
Grilei de evaluare, categoriile de cheltuieli eligibile, precum şi nivelul mediu lunar al 
subvenţiei care se acordă pentru o persoană asistată; 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici fază proiect 
de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Realizare acoperiş tip şarpantă la clădirea 
internat Colegiul tehnic Valeriu D.Cotea, str. Cuza Vodă nr. 46, municipiul Focşani"; 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect 
tehnic de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Realizare acoperiș tip şarpantă 
Grădiniţa cu program prelungit nr.15, str. Bârsei nr. 8, municipiul Focşani"; 

 7. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect 
tehnic de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Racord descărcare ape pluviale 
Cartier Mândreşti"; 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect 
tehnic de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Refacere instalaţii electrice de 
iluminat în Parc Schumann și Parc Teatru Municipal Focşani"; 
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9. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului 
local al municipiului Focşani nr.70/19.03.2014 privind aprobarea utilizării, în anul 
2014, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a 
anului precedent, modificată prin H.C.L. nr. 131/15.05.2014; 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al 
municipiului Focşani pe anul 2014; 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor 
datorate bugetului local, depuse de Curte Adrian cu domiciliul în Focşani, str. Cernei 
nr. 14, Vasilescu Florinel cu domiciliul în Focşani, Aleea Florilor nr.6, ap.7 şi Matei 
Marian cu domiciliul în Focşani, str. Muncitori nr.1; 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 
repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 
metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată şi 
modificată şi a Hotărârii Consiliului Local nr.119/24.04.2014 privind aprobarea listei 
de priorităţi; 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea a trei schimburi de locuinţe ANL situate în 
Focşani, Cartierul Tineretului-Sud solicitate de titularii contractelor de închiriere în 
conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată şi modificată; 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 
numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani; 

15. 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; 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în 
suprafață de 1,00 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Focşani, Aleea 
parc nr.1A, judeţul Vrancea, T 84; 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în 
suprafaţă de 53,00 mp situat în Focşani, str. Pictor Grigorescu nr. 28, bl. 28, judeţul 
Vrancea, T. 197, P. 10875% ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, 
către domnul Marin Ion; 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în 
suprafaţă de 13,98 mp situat în Focşani, str.Mitropolit Varlaam nr.4, judeţul Vrancea, 
T. 197, P. 10875% ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către 
domnul Ilie Costel; 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea 
de atribuire în proprietate a unei suprafeţe de teren în baza art.36 alin.(3) din Legea 
nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



 5

20. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării 
publicului nr.45821 din 09.09.2014 privind documentaţia PUZ şi aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal "Atragere în intravilan şi lotizare în vederea construirii de locuinţe 
şi dotări complementare" Focşani, extravilan, T 23, P 64/1, str.Zăbala; 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Focşani; 

   

Secţiunea a II-a - avize, rapoarte, informări 

Aviz ofertă de concordat preventiv privind pe SC ENET SA Focşani depusă în 
dosarul nr. 1439/91/2014 aflat pe rolul Tribunalului Vrancea. 

  

Secţiunea a III a - discuţii, declaraţii politice 

 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „vă 
anunţ că între timp a venit şi d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan în sală. Sunt 20 
de consilieri prezenţi”. 

 Sunt discuţii referitoare la ordinea de zi şi anume : 
 

D-nul Viceprimar Gabriel-Ionel Necula: „doresc să introduc pe ordinea de zi 
2 proiecte şi anume: 

 

- proiectul nr.22: proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului 
social al SC ENET SA Focşani; 

- proiectul nr.23:  proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea 
de dezinsecţie şi deratizare în municipiul Focşani. 

 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „ aş dori să supun aprobării Consiliului local 

suplimentarea ordinii de zi cu încă două proiecte, generate de anumite modificări în 
configuraţia politică a Consiliului local. 

Este vorba de:  

- 1. proiectul nr.24: proiect de hotărâre privind schimbarea din funcţie a 
viceprimarului municipiului Focşani – Trofin Tudorel Daniel şi  

-  2.  în situaţia în care primul va întruni majoritatea de voturi stabilită de lege,  
proiectul nr.25: proiect de hotărâre privind alegerea unui nou viceprimar.  
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Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu introducerea 
proiectelor nominalizate şi se aprobă cu 20 de voturi “pentru”. 
 
 
 Preşedinte de şedinţă d-nul  Radu Niţu: „pentru că cele două proiecte 
propuse de d-nul consilier Cătălin Vrabie, sunt importante, v-aş ruga să fiţi de acord 
să începem cu aceste două proiecte, şi după aceea să urmăm într-o ordine, cu celelalte 
proiecte pentru a derula şedinţa noastră”. 
 
 Nu sunt observaţii. 
 Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind schimbarea 
din funcţie a viceprimarului municipiului Focşani – Trofin Tudorel-Daniel. 
 

Preşedinte de şedinţă d-nul  Radu Niţu: „trebuie să alegem o comisie 
alcătuită din 3 membri pentru numărarea voturilor”. 

Se supune la vot Comisia de numărare a voturilor să fie alcătuită din 3 membri  
şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

 
Preşedinte de şedinţă d-nul  Radu Niţu: „propun ca din comisie să facă 

parte: d-nii consilieri Bogdan-Emilian Matişan, Aurel Bâcu şi Enache Pătraşcu”. 
 
Nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot comisia de numărare a voturilor şi 

se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 
 
 Se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri în vederea votării. 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „putem avea şi comentarii la proiectul de 

hotărâre ?” 
 
Preşedinte de şedinţă d-nul  Radu Niţu: „cred că putem să avem, poftiţi…” 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „sigur, astăzi este un moment de cotitură în 

activitatea Consiliului local, unul dintre colegii noştri, sau funcţia de viceprimar, a 
unuia dintre colegii noştri este discutată astăzi şi eu vreau, din partea grupului PSD să 
menţionez faptul că nu este nici o chestiune legată de activitatea administrativă a lui, 
noi am conlucrat foarte bine, toţi, în cadrul Consiliului local, nu cred că cineva poate 
să-i reproşeze ceva. 

Este doar o chestiune legată de o nouă majoritate în Consiliul local şi care este 
normală  în orice sistem democratic, să impună automat şi oameni pe funcţiile pe care 
le are la dispoziţie. 

Am vrut să menţionez lucrul acesta să nu fie interpretat altfel acest gest al 
nostru”. 

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

următorul: 
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                                        voturi „da”     voturi „nu”    voturi „nule” 
 
 D-nul Tudorel-Daniel Trofin        16        2           2 
 
 
Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 233. 
 
 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „nu am vrut să iau cuvântul înainte de 
exprimarea votului, am lăsat colegii să voteze cu inima uşoară. Oricum, poziţia mea 
ca şi vestimentaţia de astăzi, pe care am considerat eu că trebuie să fie sugestivă va fi 
aşa cum cred eu că mă caracterizează, pe mine ca persoană, una civilizată, care 
înţelege exact cum funcţionează politica. 

În momentul în care s-a creat o nouă majoritate ar fi fost absurd ca eu să încerc 
să rămân viceprimar al municipiului Focşani. Mai ales că, motivaţia a fost una 
corectă.  

Aşa cum d-nul consilier Cătălin Vrabie a precizat este vorba doar de algoritmul 
politic pe care eu îl înţeleg şi-l respect. 

Vreau pe această cale, să mulţumesc tuturor colegilor din Consiliul local, dar 
cu siguranţă mai degrabă aş vrea să mulţumesc celor cu care am colaborat din cadrul 
Primăriei municipiului Focşani, care m-au ajutat să înţeleg cât mai bine ce înseamnă 
această autoritate publică locală, cum funcţionază ea. 

Vreau să-i mulţumesc deasemeni şi d-nului Primar Decebal Bacinschi, îmi pare 
rău că nu este aici, ca să-i aduc mulţumiri personal, pentru sprijinul pe care mi l-a 
acordat în nenumărate rânduri. Este evident că relaţia noastră nu a fost una, 
întotdeauna perfectă, dar, suntem oameni cu toţii, poate mai şi greşim. Şi cu această 
ocazie vreau să-mi cer scuze dacă am supărat, dacă am deranjat vreodată pe cineva în 
cadrul activităţii mele în Primăria municipiului Focşani. 

Mi-aş fi dorit ca această activitate să fi fost una mai intensă, dar apreciez ca o 
experienţă deosebit de valoroasă aceşti 2 ani, aproape şi jumătate în care am fost 
viceprimar al municipiului Focşani. 

Mi-aş fi dorit, deasemeni, să leg de numele meu mai multe realizări.  
Au fost atâtea câte s-au putut. În colectiv cred că am făcut mai multe. Personal, 

mă declar că nu sunt chiar satisfăcut de activitatea mea, dar, cu siguranţă o să mai 
vină momente în care, probabil că şi poziţia în care voi fi eu, în cadrul acestei 
Primării, va fi una mai confortabilă şi îmi va permite să fac mai multe pentru cetăţenii 
municipiului Focşani. 

Şi pentru că am ajuns la ei, aş dori să le spun că dacă îşi doresc o astfel de 
politică, cu decenţă, cu papion, ca să fiu foarte direct, să ştiţi că încă mai sunt oameni 
în cadrul Consiliului local care fac aşa ceva. Politică de dreapta, evident, colegii mei, 
am tot respectul pentru ei, fac o altă politică din majoritate mă refer, am rămas mai 
puţini, dar suntem încă aici, şi nu aş vrea să vă pierdeţi speranţa. 

Vă mulţumesc încă odată tuturor pentru tot sprijinul pe care mi l-aţi acordat şi 
sper să colaborăm la fel de bine şi pe viitor în cadrul Consiliului local al municipiului 
Focşani”. 
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Preşedinte de şedinţă d-nul  Radu Niţu: „vă mulţumesc şi eu pentru, atât cât 
aţi făcut în cadrul Primăriei, în calitate de preşedinte de şedinţă, de asemenea şi 
colaborarea pe care am avut-o în zona unde activăm împreună, sper că acum timpul 
vă permite mai mult, când treceţi înspre comuna Răstoaca, faceţi un ocol şi pe la 
Mândreşti, zona a VI-a  şi sperăm în colaborare în continuare pe care am avut-o şi pe 
care o vom  avea foarte bună”. 

 

 Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
unui nou viceprimar.  

 
Preşedinte de şedinţă d-nul  Radu Niţu: „comisia este constituită, o folosim 

tot pe aceasta, şi vă rog să faceţi propuneri pentru alegerea unui viceprimar al 
municipiului Focşani”. 

 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „grupul PSD, împreună am avut o discuţie cu 

UNPR, face următoarea propunere: d-nul Marius-Eusebiu Iorga”. 
 
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 „împotrivă”    voturi „nule” 
 
 D-nul Marius-Eusebiu Iorga        18        -                      2 
 
 
Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 234. 
 
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „stimaţi colegi consilieri, stimate, 

doamne, domni din aparatul administrativ, am mari emoţii, într-adevăr, am emoţii nu 
numai că sunt în faţa dvs. a tuturor şi a camerelor de luat vederi, dar am mari emoţii 
şi pentru faptul că în curând mă va aştepta un nou segment în viaţa mea şi noi 
responsabilităţi îmi vor bate la uşă. 

Sunt conştient de această funcţie, şi le mulţumesc consilierilor care m-au 
propus, cât şi celor care m-au votat în număr aşa de mare, sincer, nu mă aşteptam şi le 
mulţumesc pentru încrederea acordată. 

Îmi permit ca pe această cale să mulţumesc şi prietenului şi colegului meu, 
deputatul Laurenţiu Ţigăeru, care m-a susţinut şi mi-a fost alături în acest timp, şi vă 
asigur pe toţi, aici, acum, de toată transparenţa mea, o să fiu ca o carte deschisă 
pentru toţi colegii, pentru toţi cetăţenii, voi face tot ce îmi va sta în putinţă să-mi duc 
la bun sfârşit toate obligaţiile, şi sarcinile care mi se vor încredinţa. 

Vreau să vă spun că, în acest timp, de când activez în cadrul Consiliului local, 
am realizat că împreună cu colegii, indiferent de culoarea politică am încercat 
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împreună să punem proiecte serioase, proiecte care au fost necesare în bunul mers al 
municipiului Focşani, nu numai pentru cetăţeni direct ci şi pentru şcolile din 
municipiul Focşani, grădiniţe, spitale, ş.a.m.d. 

Îi mulţumesc de altfel şi d-nului consilier Tudorel-Daniel Trofin care s-a oferrit 
să îmi ofere sprijinul şi este foarte important acest sprijin, în perioada de tranziţie  
care va urma. Sunt la început, şi sunt convins că îmi veţi acorda cu toţii sprijinul şi 
ajutorul. 

Vă mulţumesc din suflet”. 
 
Preşedinte de şedinţă d-nul  Radu Niţu: „vă mulţumim şi noi şi sperăm că 

tot ce aţi spus aici să se înfăptuiască şi vă urez succes în munca cu care veţi fi 
încredinţat”. 

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

alocării sumei de 18,20 mii lei pentru organizarea Concursului de matematică 
"EUCLID", ediția a X-a și a Simpozionului Județean "Şcoala - cursul superior al 
devenirii" în cadrul manifestărilor dedicate împlinirii a 50 de ani de activitate a Şcolii 
Gimnaziale Duiliu Zamfirescu Focşani; 
                                                              

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 235. 
 

 Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
alocării sumei de 15 mii lei din Bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2014, 
pentru premierea sportivilor participanți la a III-a ediţie a Concursului Naţional de 
Dans Sportiv "Cupa Elite", ce va avea loc în perioada 4-5 octombrie 2014; 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 236. 
  

 Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2014 a sumei de 7.500 lei 
pentru susţinerea financiară a programului "Promenada Inimilor" și participarea, în 
calitate de coorganizator al "Marşului Inimilor" ce va avea loc la Focşani, în data de 
28 septembrie 2014; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 237. 
 

 Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea, în 
baza Legii nr. 34/1998 a liniilor prioritare pentru subvenţionarea din bugetul local al 
municipiului Focşani a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii sociale pentru 
anul 2015, constituirii Comisiei de evaluare şi selecţionare, a Regulamentului de 
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organizare şi funcţionare a acesteia, Grilei de evaluare, categoriile de cheltuieli 
eligibile, precum şi nivelul mediu lunar al subvenţiei care se acordă pentru o persoană 
asistată; 

 Preşedinte de şedinţă d-nul  Radu Niţu: „acest proiect, vă fac precizarea 
doamnelor şi domnilor consilieri, e tot cu vot secret. Comisia de numărare a voturilor, 
are experienţă şi o lăsăm tot pe aceasta, ca să-şi continue activitatea şi trebuie să 
propunem 3 consilieri. 

Din partea grupului USL, noi dorim să propunem 2 consilieri. Pe d-na consilier 
Luminiţa-Elena Balaban şi pe d-nul consilier Ionuţ Mersoiu. Ei fac parte şi dintr-o 
comisie socială la nivelul Consiliului local. 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „ propun pe d-nul consilier Vasile Vasiloiu”. 
 
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 „împotrivă”    voturi „nule” 
 
D-na Luminiţa-Elena Balaban        19        -                      1 
D-nul Ionuţ Mersoiu         19        -    1 
D-nul Vasile Vasiloiu         19        -    1 
 
 
Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 238. 
  

 Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici fază proiect de execuţie pentru obiectivul de investiţii 
„Realizare acoperiş tip şarpantă la clădirea internat Colegiul tehnic Valeriu D.Cotea, 
str. Cuza Vodă nr. 46, municipiul Focşani"; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 239. 

 

   Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de execuţie pentru obiectivul de 
investiţii „Realizare acoperiş tip şarpantă Grădiniţa cu program prelungit nr.15, str. 
Bârsei nr. 8, municipiul Focşani"; 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 240. 



 11

 Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de execuţie pentru obiectivul de 
investiţii „Racord descărcare ape pluviale Cartier Mândreşti"; 

 
D-nul consilier Lionida Milea: „eu vreau să întreb, de ce mai este nevoie de 

un proiect dacă este în desfăşurare un proiect din fonduri europene care se finalizează 
am înţeles în luna octombrie”. 

 
D-na Cristina Costin: „este vorba de descărcarea apelor pluviale. S-a solicitat 

un acord privind descărcarea apelor pluviale şi soluţia propusă asta a fost, pentru 
canalul ANIF. Deja noi am încheiat un contract de colaborare cu ANIF-ul. Într-
adevăr, lucrarea de canalizare ape pluviale nu face parte din fonduri europene, dar 
fără această lucrare noi nu putem continua infrastructura stradală ”. 

 
D-nul consilier Aurel Bâcu: „nu putea fi băgat în proiect şi asta ? nu am ştiut 

de la început că vom avea nevoie ?.” 
 
D-na Cristina Costin: „nu. Partea de canalizare şi alimentare cu apă nu face 

obiectul lucrărilor de infrastructură finanţate prin programul operaţional regional. 
Partea de alimentare cu apă şi canalizare, sunt proiecte care ţin de CUP, se finanţează 
din POS Mediu, dar numai partea menajeră, canalizarea pluvială nu este acceptată ca 
şi finanţare. Aparţine strict unităţii administrativ teritoriale”. 

D-nul consilier Lionida Milea: „şi aşa fiind, dacă lucrările au fost demarate pe 
proiect şi de ce nu s-a gândit lucrul acesta dinainte, de ce trebuie săpat acum, să se 
spargă din nou şi să facă ….” 

D-na Cristina Costin: „ nu se sparge absolut nimic. Este vorba de un racord”. 

D-nul consilier Lionida Milea: „păi, am înţeles că se bagă o ţeavă de 500…” 

D-na Cristina Costin: „da. Dar se pune paralel cu trotuarul existent în zona de 
bălţi la Mândreşti, este vorba de legătura din rezervoarele pe care noi le-am făcut şi 
le-am dotat cu pompe submersibile până la canalul de desecare. Este pur şi simplu pe 
spaţiul verde. Pe spaţiul verde … inpropriu spus. În şant”. 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 241. 
  

 Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de execuţie pentru obiectivul de 
investiţii „Refacere instalaţii electrice de iluminat în Parc Schumann și Parc Teatru 
Municipal Focşani"; 

 D-nul consilier Lilian Ilie:  „ mi se par cam mari sumele acestea. Eu cred că în  
Parcul Schuman s-a realizat iluminatul. Poate să ne spună cineva …”.  
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 D-nul Director Laurenţiu Mocanu: „a fost finalizată, trebuie să achităm 
sumele”. 

 D-nul consilier Lilian Ilie:  „şi la Teatru, la fel …” 

 D-nul Director Laurenţiu Mocanu: „în viitoarea etapă”. 

 D-nul consilier Lilian Ilie:  „deci este o lucrare finalizată şi trebuie să …” 

 D-nul Director Laurenţiu Mocanu: „să o achităm”. 

Preşedinte de şedinţă d-nul  Radu Niţu: „d-nule, eu vă rog să ridicaţi mâna... 
aveţi intenţii de astea ...” 

D-nul consilier Lionida Milea: „am avut-o ridicată d-nule ...” 

Preşedinte de şedinţă d-nul  Radu Niţu: „nu ştiu, eu nu v-am văzut, eu mă 
uit la dvs. mereu, chiar toată ziua mă uit la dvs.” 

D-nul consilier Lionida Milea: „sunteţi atent ?” 

Preşedinte de şedinţă d-nul  Radu Niţu: „păi, sunt. Mă uit la d-nul consilier 
Ilie Lilian, că nu ridică mâna, nu votează. Din 5 în 5 proiecte votează, mă uit şi la 
dânsul...” 

D-nul consilier Lionida Milea: „voiam să întreb că ... într-adevăr, în Parcul 
Schuman, trebuie terminată lucrarea ...” 

Preşedinte de şedinţă d-nul  Radu Niţu: „păi, vedeţi, îl combateţi pe d-nul 
...” 

D-nul consilier Lionida Milea: „banii din proiectul care va urma, deci, banii 
de aici se vor duce către ENET, aşa că, în Parcul Schuman, tot nu se va realiza 
investiţia. Asta am vrut să zic”. 

Preşedinte de şedinţă d-nul  Radu Niţu: „i-aţi dat răspuns d-nului consilier 
Lilian Ilie”. 

 D-nul consilier Lilian Ilie:  „d-nule preşedinte, vă rog să vă referiţi 
strict la proiecte … şi nu să …” 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 242. 
 

Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării art.1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 
nr.70/19.03.2014 privind aprobarea utilizării, în anul 2014, a excedentului bugetului 
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local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent, modificată prin 
H.C.L. nr. 131/15.05.2014; 

 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 243. 
 

Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
majorării capitalului social al SC ENET SA Focşani; 
 
 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 
voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” a d-nului consilier Gheorghiţă Berbece şi 2 voturi 
„abţinere” a d-nilor consilieri Lilian Ilie şi a d-nului Tudorel-Daniel Trofin, devenind 
hotărârea nr. 244. 
 

  Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării Bugetului General al municipiului Focşani pe anul 2014; 

D-nul consilier Gabriel-Ionel Necula: „aş avea unele amendamente. 

Amendament la hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al 
municipiului Focşani pe anul 2014. 

De la Primăria municipiului Focşani, se suplimentează cu 800 mii lei, capitolul 
bugetar – combustibil şi energie articolul bugetar participare la capitalul social al 
societăţilor comerciale; se diminuează cu 613 mii lei, capitolul bugetar – locuinţe, 
servicii, dezvoltare publică, articolul bugetar: încălzit, iluminat şi forţă motrică; se 
diminuează cu 290 mii lei, capitolul bugetar – dobânzi; se diminuează cu  17 mii lei, 
capitolul bugetar – combustibili şi energie, articolul bugetar construcţii, de la 
obiectivul de investiţii modernizarea şi reabilitarea reţelei de termoficare; se 
diminuează cu 16 mii lei, capitolul bugetar – alte servicii publice generale, articolul 
bugetar, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare. 

La Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani se suplimentează 90 mii lei, 
capitolul bugetar – locuinţe, servicii, dezvoltare publică, articolul bugetar, materiale 
şi prestări servicii cu caracter funcţional; se suplimentează cu 10 mii lei, capitolul 
bugetar - locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, articolul bugetar materiale şi prestări 
servicii cu caracter funcţional; se suplimentează cu 6 mii lei, capitolul bugetar -  alte 
servicii publice generale, articolul bugetar, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 
funcţionare. 

De la Colegiul Tehnic Valeriu D.Cotea, se diminuează cu 20 mii de lei, 
articolul bugetar, construcţii, obiectivul de investiţii -  Realizare acoperiş şarpantă. Şi 
la Liceul Tehnologic G.G. Longinescu, se suplimentează cu 50 mii lei, pentru 
articolul bugetar, construcţii, obiectivul de investiţii: Realizare acoperiş tip şarpantă. 
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Astea sunt amendamentele pe care le fac”.   

 D-nul consilier Aurel Bâcu: „în concluzie, cetăţenii oraşului trebuie să 
cunoască, că,  mai pe româneşte, ne-am căutat în toate buzunarele Primăriei ca să 
strângem suma necesară, să o virăm către GDF SUEZ, în aşa fel încât somaţia venită 
pe adresa Primăriei să nu se  pună în aplicare. Dacă nu dădeam banii aceştia gazele se 
sistau. 

La comisie am avut şi explicaţii de la d-nul Director de la ENET şi de la d-nul 
lichidator sau conciliator, mai nou, d-nul Borcea, şi am primit asigurări că de la 1 
ianuarie 2015 …”. 

Preşedinte de şedinţă d-nul  Radu Niţu: „d-nule consilier, nu face obiectul 
discuţia dvs…”. 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „vom discuta după şedinţă mai aprig. Cam asta 
este situaţia şi rugăm conducerea ENET-ului să înceapă să ferească bugetul 
municipiului Focşani de astfel de căutări prin toate buzunarele”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, 
nefiind adoptat cu 20 voturi „abţineri”. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier  

Gabriel-Ionel Necula, şi se adoptă cu 19 voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere” din partea 
d-nului consilier Gheorghiţă Berbece, devenind hotărârea nr. 245. 
 
 
    Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 
cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local, depuse de Curte 
Adrian cu domiciliul în Focşani, str. Cernei nr. 14, Vasilescu Florinel cu domiciliul în 
Focşani, Aleea Florilor nr.6, ap.7 şi Matei Marian cu domiciliul în Focşani, str. 
Muncitori nr.1; 
  

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 246. 

 

Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor 
Legii nr.152/1998 republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului Local 
nr.119/24.04.2014 privind aprobarea listei de priorităţi; 

 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 247. 
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Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea a 
trei schimburi de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului-Sud solicitate 
de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 
republicată şi modificată; 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 248. 
 

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Direcția de 
Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 249. 

 

Se prezintă punctul 15 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; 

D-nul consilier Cătălin Vrabie, părăseşte sala de şedinţe. 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 250. 

 

Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 1,00 mp, aparţinând 
domeniului public al municipiului Focşani, Aleea parc nr.1A, judeţul Vrancea, T 84; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 251. 

 

Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 53,00 mp situat în Focşani, 
str. Pictor Grigorescu nr. 28, bl. 28, judeţul Vrancea, T. 197, P. 10875% ce aparţine 
domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Marin Ion; 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 252. 
 

Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 13,98 mp situat în Focşani, 
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str.Mitropolit Varlaam nr.4, judeţul Vrancea, T. 197, P. 10875% ce aparţine 
domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Ilie Costel; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 253. 
  

 Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafeţe 
de teren în baza art.36 alin.(3) din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 254. 
 
  

Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
Raportului consultării şi informării publicului nr.45821 din 09.09.2014 privind 
documentaţia PUZ şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Atragere în intravilan şi 
lotizare în vederea construirii de locuinţe şi dotări complementare" Focşani, 
extravilan, T 23, P 64/1, str.Zăbala; 

 
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere” din partea d-nului consilier Lilian Ilie,  devenind 
hotărârea nr. 255. 

 

Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Statutului Municipiului Focşani; 

D-nul consilier Lionida Milea: „ am spus şi ieri în comisie. La pct.9, unde 
este vorba de partidele politice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 
municipiului Focşani, Partidul Poporului Dan Diaconescu, nu apare.  

Propun un amendament … ”. 

Preşedinte de şedinţă d-nul  Radu Niţu: „poate nu eraţi atunci d-nule …” 

D-nul consilier Lionida Milea: „păi, atunci înseamnă că nici statutul … dacă 
dvs. precizaţi treaba aceasta, înseamnă că statutul trebuie refăcut …” 

Preşedinte de şedinţă d-nul  Radu Niţu: „nu. Faceţi un amendament”. 

D-nul consilier Lionida Milea: „propun să se completeze la  art.9, în care să 
fie trecut şi P.P.-D.D.” 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, 
nefiind adoptat cu 19 voturi „abţineri”. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier  
Lionida Milea, şi se adoptă cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 256. 

 
 
Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

tarifelor pentru activitatea de dezinsecţie şi deratizare în municipiul Focşani; 
 
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 257. 
 
   

 
 
 Secţiunea a II a – avize, rapoarte, informări 
 
 

Preşedinte de şedinţă d-nul Radu Niţu prezintă Secţiunea a II-a – rapoarte, 
informări, a ordinii de zi: 

 
 Aviz ofertă de concordat preventiv privind pe SC ENET SA Focşani depusă în 
dosarul nr. 1439/91/2014 aflat pe rolul Tribunalului Vrancea. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune  la vot  Aviz ofertă de concordat preventiv 
privind pe SC ENET SA Focşani depusă în dosarul nr. 1439/91/2014 aflat pe rolul 
Tribunalului Vrancea  şi se dă avizul de către Consiliul local, cu 19 voturi „pentru” . 

 
Preşedinte de şedinţă d-nul Radu Niţu: „vreau să vă aduc la cunoştinţă că 

mai sunt o serie de scrisori date către Consiliul local la care d-na Carmen Pascaru va 
transmite celor care au scris, în termenul legal răspunsul la toate acele scrisori care au 
fost transmise către Consiliul local şi vor primi fiecare în scris”. 

 
 
 
 
 Secţiunea a III a – discuţii, declaraţii politice 
  
   

Preşedinte de şedinţă d-nul Radu Niţu: „solicit înscrieri la cuvânt pentru 
punctul discuţii şi declaraţii politice”. 

 
Se înscrie: d-nii consilieri Bogdan-Emilian Matişan, Aurel Bâcu şi Liviu-Ioan 

Oloeriu. 
 
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „am o singură problemă tehnică, 

vis-a-vis, de transmiterea proiectelor de hotărâri. 
Ştiu cum se procedează. Ajung în plenul comisiilor, se xerox-ează, se scanează 

şi se trimit. 
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Când avem proiecte de genul acestui statut, care este un document destul de 
important pentru municipalitate, rugămintea era să-l transmiteţi ataşat, sau să găsiţi o 
formă cu cei de la departamentul I.T., să nu mai trimiteţi copii xerox. 

Şi să vă spun şi de ce.  
Stema municipiului Focşani în documentele noastre, nu există. Acolo unde 

avem chestiuni de poze, fotografii, planşe scrise … atenţie, lucrul acesta se întâmplă 
şi la urbanism. De foarte multe ori la Comisia de urbanism, avem documente xerox-
ate care nu sunt lizibile. 

Cred că împreună cu departamentul I.T. o să găsiţi soluţia cea mai bună pentru 
astfel de incidente. Asta pentru că folosim tehnologie înaltă şi este păcat de ea”. 

 
 D-nul consilier Aurel Bâcu: „ aşa după cum ştiţi, luna trecută am aprobat 

8.500 lei pentru desfăşurarea acţiunii Baschet în piaţă, s-a desfăşurat în weekend-ul  
trecut şi a avut un extraordinar impact pozitiv asupra copiilor şi nu numai din 
municipiul Focşani. Au fost prezenţi în număr mare şi presa a reliefat foarte bine 
acest eveniment, un deosebit succes pe care sper să-l permanetizăm”. 

 
D-nul consilier Liviu-Ioan Oloeriu: „o primă întrebare. Nu am vrut să o pun 

la aprobarea proiectului de hotărâre, până acum. 
De ce am dat aviz la proiectul de concordat şi nu am făcut un proiect ? 
Pentru că în legea noastră, este clar precizat, Consiliul local aprobă hotărâri. 

Avizele pe care le dăm sunt limitat prevăzute în legi speciale, unde Consiliul local dă 
avize. 

Deci, este o curiozitate, nu am vrut să o spun la momentul când am votat 
pentru a nu se creia disfuncţii pentru că analizând, acest concordat era singura soluţie. 
Soluţie, dar nu şi rezolvare la momentul acesta.  

Şi doi. În sensul giratoriu dinspre Vâlcele, acela făcut din plastic. Am discutat 
şi cu d-nul Director, dar dumnealui îl face, dar îi trebuie bani. Trebuie neapărat acel 
sens proiectat, aprobat şi apoi executat. Pentru că, cei care nu sunt din zonă, nu 
cunosc această cale de circulaţie, nu-l tratează ca pe un sens giratoriu. Şi este posibil 
să se întâmple un accident. Doamne fereşte !, foarte urât în zona respectivă şi atunci 
ar trebui să facem măcar un proiect, să fie avizat de Poliţie.  

Este aprobat de Poliţie … ?    ”  
 
D-na Cristina Costin: „avem documentaţie de execuţie şi indicatori tehico-

economici aprobaţi în Consiliul local, a fost avizat de Poliţie, şi a fost înaintat  la 
CNADR  pentru finanţare. Dar din păcate nu s-au găsit surse şi este propus pe lista de 
investiţii de anul viitor.” 

 
D-nul consilier Liviu-Ioan Oloeriu: „atunci rămâne altceva. Geometria pe 

care o aveţi aprobată să fie urmărită a se păstra. Pentru că în unele dimnineţi, să ştiţi, 
borcanele acelea de plastic sunt risipite”. 

 
D-na Cristina Costin: „nu este aşa în proiect”. 
 
D-nul consilier Liviu-Ioan Oloeriu: „păi, cu atât mai mult atunci. Eu o spun 

efectiv constructiv, trec pe acolo zilnic şi am văzut ce se poate întâmpla”. 



 19

 
D-nul consilier Liviu-Ioan Oloeriu: „e şansa să fie finanţat ?” 
 
D-na Cristina Costin: „S-a comunicat că nu sunt bani anul acesta şi atunci o să-

l prindem noi pe proiectul de anul viitor”. 
 
D-nul consilier Liviu-Ioan Oloeriu: „atunci, nu ştiu, trebuie desenat aşa cum 

este …” 
 
D-na Cristina Costin: „da, avem proiectul avizat de Poliţie, doar că …” 
 
D-nul consilier Liviu-Ioan Oloeriu: „am văzut des maşini din alte judeţe care 

vin dinspre Câmpineanca şi se opresc abia când văd că vine cineva din intersecţie”. 
 
D-na Cristina Costin: „da, aveţi dreptate”. 
 
D-nul consilier Liviu-Ioan Oloeriu: „nu este bine. Este o problemă care cred 

că se poate rezolva relativ simplu, dar să o avem în vedere. 
Şi aştept răspunsul de la d-nul Secretar”. 
 
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „în ceea 

ce priveşte concordat-ul există o lege specială, care poartă nr.381 şi a fost aprobată în 
anul 2009, din punctul meu de vedere şi cred că nu numai al meu, este o excepţie de 
la legea insolvenţei, pentru că societăţile care folosesc acest procedeu, nu ajung în 
varianta de a se dizolva ca urmare a incapacităţii de plată ci a propune în faţa 
instanţei de judecată o măsură sau un plan de redresare care se discută în faţa 
instanţei de contencios luându-se punctele de vedere sau variantele pe care le propune 
debitorul, ca şi variantă de a se redresa şi care trebuie însuşit de către creditori.  

Ceea ce face obiectul discuţiei de astăzi, este practic o reluare a primei variante 
de concordat care a fost supusă atenţiei dvs. acum două luni. A picat în faţa instanţei 
pentru că ceilalţi creditori nu au acceptat varianta, şi detaţiile le cunoaşteţi, şi nu 
insist asupra lor. Din punctul meu de vedere, nu m-am dus spre hotărâre, pentru că 
odată aprobat proiectul de hotărâre, ne şi angajam. 

Am zis că avizul pe care îl prezentăm instanţei, prin care demonstrăm, noi ca şi 
Consiliu local, ca şi acţionari majoritari astăzi, disponibilitatea pentru proiectul, sau 
proiectul de reabilitare a acestei societăţi este o măsură intermediară pe care instanţa 
o va accepta sau nu,ţinând cont şi de celelalte puncte de vedere ale creditorilor. 

Dacă am fi fost singurii creditori, puteam pune noi condiţii. Nu suntem în 
această situaţie şi atunci am zis, trebuie să ne pronunţăm într-o măsură sau alta sau 
într-o variantă sau alta, mai bine zis, pentru că ne interesează să ştim şi noi cum 
acţionăm pe viitor. 

Nu-i lipsit de importanţă însă nici ceea ce ne-a adus la cunoştinţă d-nul 
Director Manole Merchea, prezent în sală, la întrebarea d-nului consilier, vis-a-vis de 
degrevarea bugetului local pentru anul 2015, dacă se aprobă această variantă de 
concordat, teoretic, odată cu aprobarea acestui concordat preventiv, municipiul 
Focşani sau Consiliul local nu va mai datora nici o sumă faţă de datoriile care sunt ale 
societăţii către ceilalţi creditori. 
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Acesta este argumentul, argumentaţia, sau logica pentru care am zis, un aviz, 
problemele vă sunt cunoscute, l-am îmbrăcat sub forma unui aviz, îl punem la 
dispoziţia societăţii şi implicit a colegii Pascaru pentru a-l prezenta instanţei de 
judecată, urmând să vă ţinem la curent cu ceea ce se întâmplă în faţa instanţei de 
contencios”. 

 
D-nul consilier Liviu-Ioan Oloeriu: „deci, de fapt din tot ce aţi spus, asta 

urmăream, de fapt, aţi urmărit să nu fie o angajare … 
 
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: 

„expresă”. 
 
D-nul consilier Liviu-Ioan Oloeriu: „expresă, ci doar un aviz de principiu 

prin care suntem de acord cu întreprinderea ENET, în sensul acesta”. 
 
D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „dacă tot am fost cu criticile, haideţi să 

spunem şi câteva lucruri frumoase făcute. 
Am văzut giratoriul de la Comcereal. Felicitări pentru cei care au lucrat acolo. 

Se văd că sunt profesionişti”. 
 
 Preşedinte de şedinţă d-nul Radu Niţu, constată că au fost epuizate punctele 

de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru 
participare.  

 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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