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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 30 octombrie 2014 

 
 

 Astazi, data de mai sus, la sediul Ateneului Popular Mr. Gh. Pastia Focsani Piaţa 
Unirii nr. 3, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani. 

D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focşani, deschide 
şedinţa ordinară din 30.10.2014, şedinţă convocată prin dispoziţia d-lui Primar    
1007/24.10.2014, constatând ca în sală sunt prezenţi un număr de 20 consilieri din 
totalul de 21 de consilieri atât cât alcatuiesc Consiliul local municipal in acest 
moment, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, 
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
  Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhană face precizarea că 
absentează motivat d-na consilier Luminiţa Elena Balaban, care are un deces in 
familie. 
 Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhană salută prezenţă în sală a 
d-lui deputat Ciprian Nica. 
 
 La sedinţă participă: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani; 
 d-na Micsunica Baciu – Director executiv Directia resurse umane; 
 d-na Carmen Grosu – Directia economica; 
 d-na Diana Decuseara – Arhitect sef; 
 d-na Luminita Mogda – sef serviciu urbanism; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, investitii, fond locativ; 
 d-na Carmen Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-nul Melus Nazaru  – Sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 
 d-na Cristina Dascalescu – Sef serviciu administratie publica locala, agricultura, cadastru; 
 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Ion Gheorghe – director Politia Locala Focsani; 
 d-nul Manole Merchea – director SC ENET SA Focsani; 
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP Salubritate SRL Focsani; 
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani; 
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public comunitar de evidenta persoanelor; 
 dl. Laurentiu Mocanu – director Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani. 

       
   La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai 
mass-mediei locale.  
  

Dl. secretar al municipiului Focşani Eduard Corhană supune votului procesul 
verbal al şedinţei din 25.09.2014. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu  20 voturi “pentru”. 
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Dl. secretar al municipiului Focşani Eduard Corhană supune votului procesul 

verbal al şedinţei din 15.10.2014. 
Nu sunt discuţii şi se aprobă cu  20 voturi “pentru”. 

 
În continuare dl. Preşedinte de şedinţă Radu Niţu prezintă proiectul ordinii de zi care 
cuprinde: 
 
Secţiunea I – proiecte de hotărâri 
 
1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe 
anul 2014 a sumei de 7,20 mii lei pentru premierea  câştigătorilor Concursului naţional de 
utilizare eficientă a calculatorului „Joc şi comunicare INFOPICI” clasele I-VI, ediţia a XIII-a, 
ce va fi organizat de către Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Focşani, în perioada 28-30 
noiembrie 2014;  
 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Focşani, 
bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi 
bugetului creditelor interne la 30 septembrie 2014, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi 
secţiunea de dezvoltare; 
 
3. 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, modificată prin HCL nr. 
139/2014; 
  
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 termice şi modul de utilizare; 
                            
5. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 7-10 noiembrie 2014, a unei 
delegaţii a municipiului Focşani în oraşul Orhei – Republica Moldova, la invitaţia Primăriei 
Oraşului Orhei, pentru a participa la Zilele oraşului Orhei;  
 
6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe 
anul 2014 a sumei de 167,30 mii lei pentru organizarea sărbătorilor de iarnă; 
 
7. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al municipiului 
Focşani pe anul 2014; 
 
8. proiect de hotărâre privind aprobarea  majorării capitalului social al SC ENET SA 
Focşani; 
 
9. proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de 
persoane în regim de taxi, desfăşurat pe raza municipiului Focşani; 
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10. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focşani nr. 371/19.12.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii „Racord de apă şi canalizare pentru locuinţa din fondul locativ 
de stat situată în strada Patriei nr. 9”, municipiul Focşani; 
 
11. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focşani nr. 372/19.12.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii „Racord de apă şi canalizare pentru locuinţa din fondul locativ 
de stat situată în Fundătura Slt. Gh. Potop nr. 11”;  
 
12. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Teatrului Municipal 
Focşani a trei posturi, în vederea promovării persoanelor încadrate pe aceste posturi care 
îndeplinesc condiţiile de promovare; 
 
13. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Ateneului Popular „Mr. 
Gh. Pastia” Focşani a două posturi, în vederea promovării persoanelor încadrate pe aceste 
posturi care îndeplinesc condiţiile de promovare; 
 
14. proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 
2015 pentru funcţiile publice, centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite şi din 
cadrul Primăriei municipiului Focşani, din instituţiile subordonate (Serviciul Public Local de 
Asistenţă Socială Focşani, Poliţia Locală a municipiului Focşani, Serviciul Public Comunitar 
de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani); 
 
15. proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor anuale de acţiune privind serviciile 
sociale pentru perioada 2014-2015 ale Serviciului Public Local de Asistenţă Socială 
Focşani; 
 
16. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului 
Focşani în Consiliul de administraţie la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Focşani; 
 
17. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, 
organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar 
de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani; 
  
18. proiect de hotărâre privind însuşirea completărilor şi modificărilor aduse anexei la  
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 168/2012 privind însuşirea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani, modificată şi 
completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 106/285/2012, nr. 139/318/2012, nr. 
178/357/2012, nr. 198/377/2012, nr. 22/2013, nr. 46/2013, nr. 80/2013, nr. 131/2013, nr. 
188/2013, nr. 212/2013, nr. 256/2013, nr. 276/2013, nr. 349/2013, nr. 381/2013, nr. 
28/2014, nr. 38/2014, nr. 93/2014, nr. 122/2014 şi nr. 187/26.06.2014; 
 
19. proiect de hotărâre privind modificarea şi 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 aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri 
aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, 
pentru extinderea acestora; 
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21. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în 
suprafaţă de 18,51 mp situat în Focşani, str. Gheorghe Magheru nr. 12, bl. 12, judeţul 
Vrancea, T. 142, P. 7281 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către 
doamna  Apostol Alisia; 
 
22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în 
suprafaţă de 32,00 mp situat în Focşani, str. Constituţiei nr.3, bl. 3, sc.1, judeţul Vrancea, 
T. 193, P. 10664 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către doamna 
Chiţimuş-Pîslaru Luminiţa-Carmen; 
 
23. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea 
terenului agricol extravilan municipiul Focşani în suprafaţă de 0,1600 ha, identificat cu 
număr cadastral 1345N, înscris în cartea funciară nr. 59577 a localităţii Focşani, poziţie 
transcrisă din CF 50440/Goleşti, înscrisă prin încheierea nr. 39563 din 25/11/2010, pe care 
se află monumentul istoric (situl arheologic), Aşezarea de la Focşani, punct „Bariera 
Coteşti” cod LMI VN-I-s_B-06339, zona de Sud a oraşului, la 500 m de calea ferată, datat 
Neolitic Timpuriu, Cultura Starcevo-Cris, municipiul Focşani, proprietatea doamnei Lungu 
Anişoara; 
 
24. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea 
imobilului monument istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-06416 din Focşani, str. 
Cuza Vodă nr. 6, aflat în proprietatea domnului Istrate Victorel; 
 
25. proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 
nr. 126/283/28.10.2008, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Focşani a terenului în suprafaţă de 2230,00 mp., situat în Focşani, la 
intersecţia bdul. Bucureşti cu Calea Munteniei şi concesionarea acestuia prin licitaţie 
publică deschisă; 
 
26. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focşani, 
Cartierul Tineretului Sud solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu 
Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată şi modificată; 
 
27. 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; 
 
28. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării publicului nr. 
40519 din 06.10.2014 privind documentaţia P.U.D. şi aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu „Construire spaţii comerciale şi farmacie P+2E”- Focşani, intravilan, str. Peneş 
Curcanul nr. 1-3; 
 
29. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al 
municipiului Focşani nr. 24/203/03.07.2012 pentru aprobarea constituirii Comisiei Tehnice 
de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a municipiului Focşani si a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acesteia; 
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30. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului 
Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de Utilităţi Publice SA 
Focşani; 
 
Secţiunea a II a –  avize, rapoarte, informări 
 
1. Informare privind apartenenţa politică a aleşilor locali în urma Ordonanţei de urgenţă nr. 
55/2014. 
 
Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice. 
 
 Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „aş dori să retrag de pe ordinea de zi  proiectul de 
hotărâre de la punctul 9, proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de 
transport public local de persoane în regim de taxi, desfăşurat pe raza municipiului 
Focşani. Era vorba de o majorare a tarifelor, cum bine ştiţi ele în şedinţa de comisie a 
primit un vot negativ. In două-trei săptămâni sunt dispus să mai am o discuţie cu firmele de 
dispecerat şi reprezentanţii , inclusiv sindicatul transportului public.”  

Dl. Primar Decebal Bacinschi “d-nilor consilieri doresc să introduc pe ordinea de zi 
trei proiecte de hotărâre şi anume: 1. proiect de hotărâre privind aprobarea afilierii 
Municipiului Focşani la Bursa Română de Mărfuri şi împuternicirea Primarului Municipiului 
Focşani, pentru a semna cererea de acordare a calităţii de membru afiliat la Bursa Română 
de Mărfuri şi de a reprezenta Municipiul Focşani în relaţiile contractuale ce derivă din 
calitatea de membru afiliat; 2. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului 
situat în Focşani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, scara 2, ap. 2, înscris în CF 54684/C1-U5 UAT 
Focşani către familia Cristea Mihaela-Carmen şi Cristea Marian; 3. proiect de hotărâre 
privind aprobarea vânzării garsonierei situată în Focşani, strada Bradului nr. 4, ap. 8, 
înscrisă în CF 51908-C1-U27 UAT Focşani şi a boxei înscrisă în CF 51908-C1-U14 către 
familia Canae Iuliana-Antoneta şi Canae Adrian.” 

Dl. consilier Cătălin Vrabie „având în vedere că în legătură cu proiectul de hotărâre 
de la punctul 30, nu am ajuns încă la un consens, îl rugăm pe dl. Primar dacă poate retrage 
acesta şi să-l introducem şedinţa următoare?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „dacă nu s-a ajuns la un consens atunci proiectul va fi 
retras şi introdus pe ordinea de zi luna viitoare.” 
 

Se supune la vot ordinea de zi cu introducerea şi retragerea proiectelor nominalizate 
şi se aproba cu 20 voturi „pentru” . 
 
Secţiunea I – proiecte de hotărâri 

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

alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2014 a sumei de 7,20 mii lei 
pentru premierea  câştigătorilor Concursului naţional de utilizare eficientă a 
calculatorului „Joc şi comunicare INFOPICI” clasele I-VI, ediţia a XIII-a, ce va fi 
organizat de către Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Focşani, în perioada 28-30 
noiembrie 2014.  

Dl. preşedinte de şedinţă Radu Niţu „în primul rând este a XIII-a ediţie, participă un 
număr foarte mare de elevi la acest concurs, am girul conducerii şcolii şi al consiliului de 
administraţie si-i rugăm pe d-nele şi d-nii consilieri să participăm atât la deschidere cât şi la 
premierea câştigătorilor. Vreau să vă spun că participă un număr foarte mare de elevi, de 
la grupa pregătitoare până la clasa a VI-a şi sunt copii din municipiu, judeţ şi din alte oraşe 
din ţară.” 
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Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 261 

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

execuţiei bugetului local al municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate 
parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor 
interne la 30 septembrie 2014, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de 
dezvoltare.  

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 262 

 
Se prezinta punctul 3 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, modificată prin HCL nr. 139/2014.  

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 263 

 
Se prezinta 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 termice şi modul de utilizare.  

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 264 

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

deplasării, în perioada 7-10 noiembrie 2014, a unei delegaţii a municipiului Focşani în 
oraşul Orhei – Republica Moldova, la invitaţia Primăriei Oraşului Orhei, pentru a 
participa la Zilele oraşului Orhei.  

Dl. consilier Lionida Milea „propun pe d-nii consilieri Vasile Vasiloiu, Tudorel Daniel 
Trofin  şi subsemnatul.” 

Dl. consilier Lilian Ilie „îl propun pe dl. consilier Gheorghiţă Berbece.” 
Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „câte locuri sunt? Pentru că ar trebui să meargă şi 

cineva din aparatul Primăriei.” 
Dl. consilier Daniel Tudorel Trofin „se merge cu autocarul.” 
Dl. consilier Cătălin Vrabie „chiar dacă deplasarea se face cu autocarul, ei plătesc 

un anumit număr de locuri, asigură cazarea pentru un anumit număr de locuri.” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „dl. Cazaciuc ne poate spune exact care este numărul 

de locuri.” 
Dl. Dan Cazaciuc „înafară de Ţara Vrancei, ar fi vorba de 5 locuri, unul pentru 

Primar şi patru reprezentanţi.” 
Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan „nu neapărat consilieri.” 
Dl. consilier Cătălin Vrabie „să înţeleg că în momentul de faţă pleacă patru consilieri 

şi dl. Primar, nimeni din aparatul tehnic? Nu este corect, s-au făcut patru nominalizări, clar 
locurile sunt ocupate. Totuşi eu mă gândesc că ar trebui să meargă cineva din aparatul 
tehnic pentru că sunt chestiuni organizatorice acolo.” 
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Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „ar trebui modificat art. 1 din Hotarâre pentru că în 
aceasta se precizează: Primarul Municipiului, 4 reprezentanţi ai municipiului Focşani, la 
propunerea consilierilor. Nu patru consilieri la propunerea consilierilor. Haideţi să o facem 
cum trebuie.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan „eu propun să participe trei consilieri şi un 
reprezentant din partea aparatului tehnic.” 

Dl. consiier Daniel Tudorel Trofin „dacă nu va exista posibilitatea o să renunţ eu, 
deşi îmi doream să-i vizitez pe colegii pe care i-a găzduit de Zilele Municipiului Focşani”. 

Dl. consilier Lionida Milea „renunţ eu, in favoarea d-lui consilier Berbece.” 
Dl. preşedinte de şedinţă Radu Niţu „din aparatul Primăriei nominalizează dl. Primar, 

nu?” 
Dl. consilier Cătălin Vrabie „o să fac eu o altă propunere, având în vedere că nu se 

înţeleg haideţi să meargă Ţara Vrancei, dl. Primar dacă vrea din aparat să mergă cineva, 
este la dispoziţia dumnealui şi aprobăm cele patru locuri.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „ar trebui să-l luăm şi pe Sorin Francu.” 
Dl. consilier Cătălin Vrabie „dl. Primar, dl. Sorin Francu.” 
Dl. preşedinte de şedinţă Radu Niţu „renunţă dl. consilier Trofin şi dl. consilier 

Berbece.” 
Dl. preşedinte de şedinţă Radu Niţu supune la vot prima propunere care s-a făcut cu 

d-nii consilieri Vasile Vasiloiu, Daniel Tudorel Trofin, Lionida Milea şi Gheorghiţă Berbece.”  
Dl. Primar Decebal Bacinschi „propun următoarea treabă: posibilitate de transport 

exista, nu este asta o problemă, mâine vom lua legătura cu cei de la Orhei, dacă putem 
merge patru consilieri, eu şi Sorin Francu, atunci totul este în regulă, dacă nu pot merge 
decât doi, atunci doi din domnii consilieri vor renunţa.”  

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan „patru reprezentanţi ai municipiului Focşani la 
propunerea d-lui Primar, nu l-a propunerea domnilor consilieri.” 

Dl. consilier Daniel Tudorel Trofin „trebuie să avem o formă pentru că de la 
contabilitate va trebui să facă un decont personal, pe consilieri pentru că este vorba de o 
diurnă acolo, trebuie o formă pe care să o votăm astăzi.”  

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan „vreau să fac un amendament, la art. 1, liniuţa 
a doua, patru reprezentanţi ai municipiului Focşani la propunerea d-lui Primar.” 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot prima propunere şi nu se aprobă cu 20 voturi 
„abţinere”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier Matişan şi se 
adopta cu 13 voturi „pentru” şi 7 voturi „abţinere” a d-nilor consilieri Dragos Puiu Horhocea, 
Daniel Tudorel Trofin, Dan Buzoi, Lionida Milea, Gheorghiţă Berbece, Lilian Ilie şi Vasile 
Vasiloiu, devenind hotărârea nr. 265 

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

alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2014 a sumei de 167,30 mii 
lei pentru organizarea sărbătorilor de iarnă. 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 266 

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

rectificării Bugetului General al municipiului Focşani pe anul 2014. 
Dl. consilier Ionel Gabriel Necula „aş dori diminuarea de la art. 20.01.09 cu suma de 

10 mii lei şi alocarea acestora pentru achizitionarea unui cos de fum pentru că sera 
Mandresti este gata, dar nu s-a prevazut acest coş de fum.” 
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Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan „din discuţiile pe care le-am avut şi la comisii, 
pentru că de la Clubul Sportiv Municipal nu au venit şi justificările, aşa cum am solicitat 
pentru cheltuielile solicitate în plus până la sfârşitul anului, rog aparatul de specialitate să 
modifice rectificarea de buget, in sensul de a diminua, de a nu aloca aceşti bani până luna 
viitoare când o sa avem aceste cheltuieli defalcate.” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „la acest proiect de rectificarea bugetului doresc să vin cu 
următoarele completări: Se suplimenteaza veniturile bugetului local cu suma de 10.600 mii 
lei la subcapitolul bugetar “Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor 
urgente specifice sezonului rece destinate sectiunii de functionare”, capitolul bugetar 
(42.02.64) şi se suplimenteaza cheltuielile bugetului local cu suma de 10.600 mii lei la 
capitolul bugetar “Combustibili si energie” (81.02), subcapitolul bugetar “Energie termica” 
(81.02.06), din care, 3.100 mii lei la articolul bugetar “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii “ 
(20.30.30) şi 7.500 mii lei la articolul bugetar “Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de 
preţ “ (40.03).” 

Dl. consilier Cătălin Vrabie „dl. Primar a făcut menţiunea cu această alocare, totuşi 
trebuie să facem şi menţiunea pentru cetăţenii municipiului Focşani că aceşti 10.600 mii lei 
sunt bani alocaţi de către Guvernul României pentru ENET şi pentru subvenţia pe care o 
avem de plătit la ENET, pentru că mereu avem discuţii despre ENET. Banii aşa cum bine 
ştiţi nu sunt neapărat la intervenţia noastră sunt la intervenţia d-lui Preşedinte al Consiliului 
Judeţean Vrancea, intervenţie care s-a materializat în fiecare an şi este bine să menţionăm 
acest lucru. Mai mult decât atât au fost tot felul de discuţii şi de zvonuri că se va opri apa 
caldă, că vom da apă caldă cu program, chiar la discuţia cu administratorii pe care am 
avut-o săptămâna aceasta au ridicat unii dintre ei această problemă. Prin această cale 
vreau să precizăm faptul că nu se pune problema de a da apă caldă sau căldură cu 
program şi nu se va pune problema până la primăvară nu numai în următoarele 
săptămâni.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „aceşti 10.600 mii lei i-am împărţit în felul următor şi 
cred că este bine să se ştie. 7.500 mii lei vor pleca către GDF SUEZ, cumpărăm gaze 
pentru perioada de iarnă, iar diferenţa de 3.100 mii lei vom cumpăra în jur de 1.200 tone 
păcură, de aceea ne-am înscris şi la bursă, pentru a o avea ca rezervă în caz că dacă va 
interveni o reducere a gazului să putem trece imediat pe păcură. După cum ştiţi şi centrala 
veche şi centrala nouă are posibilitatea să funcţioneze atât pe gaz, cât şi pe păcură.” 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele trei 
amendamentele şi se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 267 

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

majorării capitalului social al SC ENET SA Focşani . 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „în cursul zilei de luni am avut o discuţie cu 

reprezentanţii GDF SUEZ şi am incheiat o minută pe care vreau să v-o aduc la cunoştinţă. 
Cei 7.500 mii lei pe care-i vom plăti, am făcut o eşalonare până la sfârşitul anului în felul 
următor: până pe data de 05.11.2014 să fie achitat 1.000 mii lei, până pe data de 
01.12.2014 să plătim 2.500 mii lei şi până pe data de 01.01.2015 – 4.000 mii lei. Aceste 
sume din punctul meu de vedere pot fi respectate. Ni s-a cerut să venim cu bilete la ordin, 
am spus că nu este cazul să venim cu acestea atât timp cât putem veni cu aceea cantitate 
de energie electrică pe care o vindem şi au fost de acord. Cer permisiunea dumneavoastră 
ca împreună cu dl. director Merchea să semnăm această minută şi să o transmitem mâine 
la GDF SUEZ şi în aceste condiţii considerăm că în iarna aceasta sper să nu mai avem nici 
un fel de probleme cu căldura în municipiul Focşani.” 
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Dl. consilier Cătălin Vrabie „sigur cu toţii am fost de acord şi am aprobat şi 
majorarea sau o să aprobăm şi majorarea de capital şi am aprobat şi alocarea sumei. În 
acelaşi timp şi având în vedere această minută pe care tocmai a citit-o dl. Primar, aş vrea 
şi sunt convins că dl. director de la ENET cunoaşte minuta şi a participat la discuţie şi ştie 
toate aceste clauze, dar în acelaşi timp aş vrea, nu să-i atrag atenţia că nu este un termen, 
să-i amintesc sau să-l rog pe dl. director Merchea că aceste obligaţii pe care ni le asumăm 
să fie achitate în întregime din încasările pe care le face dumnealui în perioada următoare. 
Vine sezonul rece şi poate să încaseze aceşti bani. Vă rog d-le director să nu mai veniti în 
noiembrie sau în decembrie să ne solicitaţi suplimentări de creşteri de capital pentru că 
reuşiţi să vă încasaţi facturile curente. Această minută, această înţelegere pe care o 
parafăm şi noi astăzi   şi o aprobăm mi-aş dori într-un mod indirect sa creeze şi asupra 
dumneavoastră presiune în sensul de a depune toate eforturile să încasaţi de la populaţie 
sumele facturate pe lunile în curs, sume care ar trebui să acopere aceste obligaţii de plată.” 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 268 

 
Punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru 

serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi, desfăşurat pe raza 
municipiului Focşani, a fost retras de iniţiator. 

 
Punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea anexei la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 371/19.12.2014 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Racord de 
apă şi canalizare pentru locuinţa din fondul locativ de stat situată în strada Patriei nr. 
9”, municipiul Focşani. 

Dl. consilier Lionida Milea „aş vrea să întreb de ce a fost nevoie de suplimentare de 
bani, pentru că noi l-am aprobat în 2013, când el costa 3.500 lei şi acum am venit cu o 
suplimentare de 4000 lei mai mult decât a fost planificat, ca lucrări suplimentare?” 

D-na Cristina Costin „când am evaluat prima dată şi am supus aprobării Consiliului 
Local am propus avizatorilor un fel de raport, atât la canalizare cât şi la alimentare cu apă. 
În urma obţinerii avizelor după emiterea certificatului de urbanism, Compania de Utilităţi 
Publice nu a fost de acord cu propunerea noastră şi ne-a dat racord dintr-o reţea stradală. 
În aceste condiţii lungimea racordului este alta si costurile au fost majorate.” 

Dl. consilier Lionida Milea „dumneavoastră aţi trecut aici ca lucrări suplimentare.” 
D-na Cristina Costin „nu au fost lucrări suplimentare. S-a modificat amplasamentul şi 

la proiectul următor este aceeaşi situaţie.” 
Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 

voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 269 
 

 Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 372/19.12.2014 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Racord de apă şi canalizare pentru locuinţa din fondul locativ de stat situată în 
Fundătura Slt. Gh. Potop nr. 11”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru” , devenind hotărârea nr. 270 

 
Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind transformarea 

în statul de funcţii al Teatrului Municipal Focşani a trei posturi, în vederea promovării 
persoanelor încadrate pe aceste posturi care îndeplinesc condiţiile de promovare. 
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Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre cu nominalizările d-lui 

consilier Trofin şi se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 271 
 
Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind transformarea 

în statul de funcţii al Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia” Focşani a două posturi, în 
vederea promovării persoanelor încadrate pe aceste posturi care îndeplinesc 
condiţiile de promovare. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 272 

 
Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 pentru funcţiile publice, 
centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite şi din cadrul Primăriei 
municipiului Focşani, din instituţiile subordonate (Serviciul Public Local de Asistenţă 
Socială Focşani, Poliţia Locală a municipiului Focşani, Serviciul Public Comunitar de 
Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani). 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotărârea nr. 273 

 
Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

planurilor anuale de acţiune privind serviciile sociale pentru perioada 2014-2015 ale 
Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Focşani.  

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 274 

 
Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind numirea 

reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Focşani în Consiliul de administraţie 
la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Focşani .  

Dl. preşedinte de şedinţă Radu Niţu face precizarea că la şedinţa de comisii s-au 
stabilit reprezentanţii Consiliului local în Consiliile de administraţie şi înmânează 
legislativului nominalizările făcute pentru a fi trecute in procesul verbal. 

 
 

Unitate de invatamant preuniversitar Reprezentanti Consiliul de administratie 
Gradinita cu program prelungit nr. 1  Dl. consilier Patrascu Enache 
Gradinita cu program prelungit nr. 2 Dl. consilier Buzoi Dan 
Gradinita cu program prelungit nr. 13 Dl. consilier Vasiloiu Vasile 
Gradinita cu program prelungit nr. 16 Dl. consilier Milea Lionida 
Gradinita cu program prelungit nr. 17 Dl. consilier Pădineanu Gabriel 
Gradinita cu program prelungit nr. 18 Dl. consilier  Radu Niţu  
Gradinita cu program prelungit nr. 23 Dl. consilier  Ilie Lilian 
Scoala Postliceala Sanitara “Hippocrate“ Dl. consilier  Buzoi Dan 
Clubul Sportiv Scolar de Gimnastica  Dl. consilier  Iorga Marius Eusebiu 
Scoala Gimnaziala “Nicolae Iorga” D-na consilier Balaban Elena Luminita, 

Dl. consilier Moraru Lucian  
Scoala Gimnaziala  Nr. 3  Dl. consilier Moraru Lucian, 

D-na consilier Cucu Elena 
Scoala Gimnaziala  Nr. 7 
 

D-nii consilieri Alecsandrescu Dorian, 
Berbece Gheorghita 
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Scoala Gimnaziala “Alexandru Vlahuta” D-nii consilieri dl. Vasiloiu Vasile, 
Trofin Tudorel Daniel 

Liceul Tehnologic “ G.G. Longinescu “  D-nii consilieri Bâcu Aurel, 
Alecsandrescu Dorian 

Colegiul Tehnic Auto  “Traian Vuia” D-na consilier Balaban Elena Luminita, 
Dl. consilier Moraru Lucian 

Liceul cu Program Sportiv D-nii consilieri Bâcu Aurel, Pădineanu Gabriel 
Colegiul Tehnic “Ion Mincu” D-nii consilieri Horhocea Puiu Dragoş, 

Iorga Marius Eusebiu 
Colegiul Tehnic  “Gheorghe Asachi” D-nii consilieri Milea Lionida, Mersoiu Ionut 
Liceul de Arta  “Gheorghe Tattarescu“ D-nii consilieri Berbece Gheorghita, Ilie Lilian 
Clubul Sportiv Scolar  D-na consilier Balaban Elena Luminita 

Dl. consilier Bacu Aurel 
Scoala Gimnaziala  “ Ion Basgan “  
 

D-nii consilieri Iorga Marius Eusebiu 
Bacu Aurel, Buzoi Dan  

Scoala Gimnaziala “ Anghel Saligny “ D-nii consilieri Pătraşcu Enache, Radu Nitu 
D-na consilier Balaban Elena Luminita  

Scoala Gimnaziala“ Stefan cel Mare “ D-nii consilieri Radu Nitu,Padineanu Gabriel,  
Moraru Lucian 

Scoala Gimnaziala “ Duiliu Zamfirescu “ 
 

D-nii consilieri Matişan Bogdan Emilian 
Iorga Marius Eusebiu, Milea Lionida 

Colegiul Tehnic  “Edmond Nicolau” 
 

D-nii consilieri Matişan Bogdan Emilian 
Horhocea Puiu Dragoş,Trofin Tudorel Daniel 

Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea” D-nii consilieri  Vasiloiu  Vasile 
Berbece Gheorghita, Trofin Tudorel Daniel 

Colegiul National “Al.I. Cuza” 
 

D-na consilier Cucu Elena 
D-nii consilieri Mersoiu Ionut, Radu Nitu 

Colegiul National “Unirea” 
 

D-nii consilieri Pătraşcu Enache, 
Matisan Bogdan Emilian, Vrabie Catalin 

Colegiul Economic “Mihail  Kogalniceanu“ D-nii consilieri Mersoiu Ionut 
Horhocea Puiu Dragoş,Trofin Tudorel Daniel 

Liceul Pedagogic  “Spiru Haret “ 
 

D-nii consilieri Ilie Lilian,Alecsandrescu Dorian,  
Vasiloiu Vasile 

 
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 19 voturi 

„pentru” şi 1 vot „abţinere” a d-lui consilier Daniel Tudorel Trofin, devenind hotărârea nr. 
275 

 
Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei, statului de funcţii şi 
numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al 
municipiului Focşani. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 276 

 
Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind însuşirea 

completărilor şi modificărilor aduse anexei la  Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Focşani nr. 168/2012 privind însuşirea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Focşani, modificată şi completată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 106/285/2012, nr. 139/318/2012, nr. 178/357/2012, nr. 
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198/377/2012, nr. 22/2013, nr. 46/2013, nr. 80/2013, nr. 131/2013, nr. 188/2013, nr. 
212/2013, nr. 256/2013, nr. 276/2013, nr. 349/2013, nr. 381/2013, nr. 28/2014, nr. 
38/2014, nr. 93/2014, nr. 122/2014 şi nr. 187/26.06.2014. 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 277 

 
Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 329/31.10.2013 
privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Focşani . 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 278 

 
Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al 
municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 279 

 
Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 18,51 mp situat în Focşani, 
str. Gheorghe Magheru nr. 12, bl. 12, judeţul Vrancea, T. 142, P. 7281 ce aparţine 
domeniului privat al municipiului Focşani, către doamna  Apostol Alisia. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 280 

 
Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 32,00 mp situat în Focşani, 
str. Constituţiei nr.3, bl. 3, sc.1, judeţul Vrancea, T. 193, P. 10664 ce aparţine 
domeniului privat al municipiului Focşani, către doamna Chiţimuş-Pîslaru Luminiţa-
Carmen . 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 281 

 
Se prezinta punctul  23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind neexercitarea 

dreptului de preemţiune la cumpărarea terenului agricol extravilan municipiul 
Focşani în suprafaţă de 0,1600 ha, identificat cu număr cadastral 1345N, înscris în 
cartea funciară nr. 59577 a localităţii Focşani, poziţie transcrisă din CF 50440/Goleşti, 
înscrisă prin încheierea nr. 39563 din 25/11/2010, pe care se află monumentul istoric 
(situl arheologic), Aşezarea de la Focşani, punct „Bariera Coteşti” cod LMI VN-I-s_B-
06339, zona de Sud a oraşului, la 500 m de calea ferată, datat Neolitic Timpuriu, 
Cultura Starcevo-Cris, municipiul Focşani, proprietatea doamnei Lungu Anişoara. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 282 

 
Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind neexercitarea 

dreptului de preemţiune la cumpărarea imobilului monument istoric Casa 
Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-06416 din Focşani, str. Cuza Vodă nr. 6, aflat în 
proprietatea domnului Istrate Victorel. 
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Dl. consilier Cătălin Vrabie „stimaţi colegi am discutat în comisii ieri şi considerăm cu 
toţii că acest imobil este valoros pentru municipiul Focşani, este un momument istoric şi 
este o ocazie pentru municipiu pentru a-şi aduce în proprietate un imobil care sperăm noi 
după o reabilitare va deveni un element important în cadrul patrimoniului municipiului 
Focşani. Motiv pentru care v-aş ruga să ne exercităm dreptul de preemţiune, legea spune 
că după actul în sine de exercitare, după ce anunţăm exercitarea de preemţiune va trebui 
să purtăm o discuţie şi să negociem preţul cu vânzătorul, reprezentat în acest caz de către 
un executor judecătoresc şi vom vedea ulterior la ce sumă se va ajunge, cert este că 
valoare din raportul de expertiză la momentul de faţă este undeva la 10 miliarde lei, 
valoarea de pornire. Eu cred în mod normal, zic eu că în urma negocierii valoarea ar trebui 
să scadă, lucru pentru care 1.500 mp şi o construcţie de aproximativ de 240 mp consider 
că nu este un preţ foarte mare, avand în vedere şi valoarea lui istorică. Motiv pentru care, 
nu ştiu procedural, cred că vom face un amendament prin care solicităm modificarea 
proiectului de hotărâre în sensul exercitării dreptului de preemţiune, urmând ca ulterior să 
aplicăm procedura prevăzută de lege.” 

Dl. consilier Daniel Tudorel Trofin „am o rugăminte la d-na Ghiuţă, pentru că ieri în 
comisie era o mică nelămurire şi dumneaei ne-a rugat să-i acordăm răgăz până astăzi să 
ne spună dacă pentru acest imobil discutăm de toate clădirile din incinta fostului Palat al 
Copiilor sau de Gradiniţă sau doar de cealaltă clădire. Trebuie să ştim să facem un efort să 
luăm tot complexul Palatul Copiilor.” 

D-na Carmen Ghiuţă „complexul este mult mai mare de 4.500 mp, a fost scos la 
vânzare doar fost grădiniţă de 1.500 mp şi 200 mp cladirea din apropierea gradinitei.” 

Dl. consilier Daniel Tudorel Trofin „şi celalalt imobil este tot în proprietatea d-lui?” 
D-na Carmen Ghiuţă „nu, acolo este un alt proprietar.” 
Dl. consilier Cătălin Vrabie „vedem la momentul respectiv dacă putem cumpara sau 

nu.” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „ştiţi că aseară în comisie am rămas dator cu un 

răspuns. M-am interesat avem posibilitatea pentru aceste două clădiri dacă le vom 
cumpăra să fie introduse într-un nou PIDU, PIDU pentru zona de nord a municipiului 
Focşani în perioada 2016-2020. Deci am avea posibilitatea să reabilităm cu fonduri 
europene.” 

Dl. consilier Cătălin Vrabie „mai avem exemple de clădiri care au fost reabilitate în 
municipiul Focşani, monumente istorice şi arată foarte bine.” 

Dl. consilier Lionida Milea „să înţeleg că facem amendament.” 
Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul făcut 

de dl. consilier Cătălin Vrabie şi se adopta cu 19 voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere” a d-lui 
consilier Gheorghiţă Berbece, devenind hotărârea nr. 283 

 
Se prezinta punctul 25 ordinii de zi: proiect de hotărâre privind revocarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 126/283/28.10.2008, privind 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Focşani a terenului în 
suprafaţă de 2230,00 mp., situat în Focşani, la intersecţia bdul. Bucureşti cu Calea 
Munteniei şi concesionarea acestuia prin licitaţie publică deschisă. 

Dl. consilier Daniel Tudorel Trofin „aveam o întrebare, din ce am înţeles se va 
realiza aici un sens giratoriu? De ce concesionăm prin licitaţie publică? De ce punem 
concesionare prin licitaţie publică, dacă noi îl vom încredinţa CNADR-ului pentru a face un 
sens giratoriu?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „vorbim de o revocare.” 
Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 284 
 



 14

Se prezinta punctul 26 ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea unui 
schimb de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului Sud solicitat de 
titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 
republicată şi modificată. 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan „vreau să se consemneze în procesul verbal că 
nu paticip la vot.” 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 19 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 285 

 
Se prezinta punctul 27 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. 

Dl. consilier Lilian Ilie „vreau să vin cu un amendament s-a strecurat o greşeală, la 
Hotărârea de Consiliu privind aprobarea listei nominale cu persoane cărora li se 
repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii a fost trecută în mod eronat adresa, 
str. Pinului nr. 3, ap. 2 la repartiţia d-lui Prundiş Vasile Daniel de la poziţia 3, adresa 
corectă este str. Pinului nr. 3, ap. 3.” 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se 
adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 286 

 
Se prezinta punctul 28 ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului consultării şi informării publicului nr. 40519 din 06.10.2014 privind 
documentaţia P.U.D. şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spaţii 
comerciale şi farmacie P+2E”- Focşani, intravilan, str. Peneş Curcanul nr. 1-3. 

Dl. consilier Lionida Milea „aşa cum am spus şi în comisie, noi am fost şi în teren, nu 
este oportună această construcţie în zona respectivă, datorită faptului că va obstrucţiona 
calea de acces, v-a rămâne doar un singur sens şi vor dispare toate locurile de parcare, 
asta nu am sesizat numai noi ci şi locuitorii din zonă care sunt nemulţumiti pentru 
amplasarea acestei construcţii şi nu ştiu de ce până acum vechiul proprietar, a solicitat şi ei 
lucrul acesta, a fost doi proprietari dar nu au reuşit pentru că era corect să nu li se aprobe 
lucrul acesta, acum a venit un nou proprietar, a cumpărat de la cei doi şi am înţeles că a 
trecut de comisia tehnică şi a primit acceptul să construiască în zona respectivă. Drept 
pentru care nu vom vota acesta proiect.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „se ajung la situaţii de genul acesta, dacă pentru 
cetăţeanul care vrea să investească, adica proprietarul terenului din zonă, nu este un lucru 
foarte plăcut. Comisia tehnica, CTE-ul, a dat aviz favorabil, acolo sunt arhitecţi, sunt 
avizatori, în principiu sunt cei care se pronunţă dacă noua investiţie aduce un neajuns din 
toate punctele de vedere în municipiu. Ce vroiam să spun este să fim foarte atenţi, dacă 
avem un proiect şi-i dăm aviz de oportunitate şi apoi în această fază îl blocăm, oamenii, 
cetăţeanul în cauză este îndreptăţit să ne dea în judecată, pentru că oportunitatea este 
lucrul pe care îl aprobăm noi, aspectele tehnice le aprobă alţii.” 

Dl. consilier Daniel Tudorel Trofin „din nefericire, în principiu eu sunt de acord cu dl. 
consilier Oloeriu pentru că am participat, cât eram viceprimar al municipiului, la aceste 
şedinţe a comisiei tehnice şi au mai fost situaţii când comisia tehnică nu a procedat în 
aceeaşi manieră, adică nu a dat aviz favorabil unui investitor care vroia să creeze locurile 
de muncă în Focşani şi să asigure un spor la taxele şi impozitele municipiului Focşani. 
Acum văd că se prevalează comisia de acest argument. Este corect dar haideţi să avem 
aceeaşi unitate de măsură pentru că nu este normal până la urmă „să fim pentru unii mumă 
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pentru alţii ciumă”. Să avem aceeaşi unitate de măsură. Când dl. Zanfir când vroia să facă 
o terasă i s-a spus că distruge 8 mp de spaţiu verde.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „ea pe domeniul public.” 
Dl. consilier Daniel Tudorel Trofin „d-le Primar nu era pe domeniul public, era 

proprietar SC METEX SRL de unde avea închiriat SNC Zanfir.” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „haideţi să nu confundăm, pentru că am impresia că 

nu vorbiţi în ştiinţă de cauză. În momentul în care un proprietar vine şi solicită atât timp cât 
are avizele suntem obligaţi prin lege să-i dăm autorizaţie, a respectat toate normele. 
Persoanei acesteia dacă nu-i dăm autorizaţie de contruire, mâine va veni şi ne va cere 
despăgubiri. Se pot plăti foarte mari despăgubiri şi cine v-a răspunde de treaba aceasta?” 

Dl. consilier Daniel Tudorel Trofin „d-le Primar îmi permiteţi să-mi exprim şi eu un 
punct de vedere? Se aprobă că aveţi majoritate, nu este nici o problemă, eu sunt convins 
că va trece acest proiect, vroiam doar să expun un punct de vedere că nu este normal să 
judecăm cu măsuri diferite. Atunci acea persoană vroia să facă o investiţie în aceeaşi idee, 
persoana aceasta vrea să facă o investiţie chiar dacă din punctul meu de vedere ar deveni 
un coşmar traficul pe acea stradă. Este adevărat că este proprietate privată şi poate să-l 
îngrădească mâine şi să fie aceeaşi nebunie, dar vreau să se înţeleagă că acea comisie 
tehnică, mai face şi alte lucruri.” 

Dl. consilier Dragoş Puiu Horhocea „vroiam să spun că este vorba de o hotărâre 
judecătorească prin care respectiva persoană a intrat în posesia terenului, exact cum bine 
a spus şi colegul meu dl. consilier Trofin dacă vrea acel proprietar poate să îngrădească 
terenul şi foarte bine nu mai are nimeni nici un loc de parcare, practic noi ce votăm aici este 
opţiunea omului de a face ceva pe terenul lui, nu că-i furăm noi locul de parcare a lui „x” 
sau „y” din zona respectivă sau că opturăm nu ştiu ce şosea, cale de acces care este 
acolo. Este greşită ideea aceasta. Noi pornim de la premiza că luăm un drept al unui om de 
rând şi îl punem în dreptul altcuiva. Nu este adevărat, noi nu facem altceva decât să-i 
spunem „da domnule construieşte pe locul respectiv cu un singur amendament, te rugăm 
frumos să dai dreptul oamenilor din zona respectivă să-şi parcheze maşinile acolo şi 
persoana respectivă a zis da”.” 

Dl. consilier Cătălin Vrabie „eu personal nu am înţeles comparaţia colegului meu d-
lui consilier Trofin. N-am înţeles-o pentru că întotdeauna când a fost vorba de Consiliul 
Local, eu am insistat să judecăm pe argumente. Aşa cum a spus şi dl. Primar situaţiile sunt 
total diferite. În situaţia pe care o discutăm astăzi acest domn este proprietar pe suprafaţa 
de teren respectivă, el are dreptul să construiască pe suprafaţa lui, municipiul Focşani nu 
cedează nici un centimetru din domeniul public sau privat al municipiului Focşani. Eu am 
fost la acea şedinţa a CTE UAT şi vă pot spune că decizia s-a luat în principal având în 
vedere argumentele de ordin tehnic şi legislativ. Având în vedere şi formaţia mea de jurist 
şi de notar voi fi întotdeauna un apărător al dreptului de proprietate pe care vrem sau nu 
trebuie să-l respectăm. A doua observaţie se face referitor la ce a spus dl. consilier 
Horhocea că în această comisie tehnică de urbanism s-a ridicat problema locurilor de 
parcare şi reprezentantul investitorului, arhitectul care a prezentat proiectul a fost extrem 
de receptiv la rugămintea noastră de a asigura locuri de parcare pe acel spaţiu care până 
la urmă este proprietatea dumnealui. Şi pe lângă două sau trei pe care le avea iniţial a mai 
creeat încă doua dându-şi şi acordul notarial că nu va îngrădi accesul la aceste locuri de 
parcare, adică persoana a acceeptat practic toate condiţiile pe care le-am pus noi, unele 
dintre ele exceptând cadrul legal. A fost o rugăminte din partea noastră la care persoana 
respectivă s-a conformat.” 

Dl. consilier Lionida Milea „vroiam să spun unora dintre colegi care a specificat că 
asigură locuri de parcare aici în planşa expusă locurile de parcare sunt trecute ca şi locuri 
private, deci persoana respectivă dacă vrea o să dea voie pe locurile acestea, dacă nu, nu. 
Dacă hotărârea judecătorească a venit tocmai acum după 24 de ani şi dumnealui v-a 
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construi să înţeleagă toată lumea construcţia va ocupa o parte din şosea, adică calea de 
acces. Eu pun întrebarea, dacă mâine vine cineva cu o hotărâre judecătorească şi spune 
domnule eu am hotărâre judecătorească pentru jumătate din Bulevardul Bucureşti, ce 
facem îi dăm jumătate din acesta?” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan „hotărârile judecătoreşti nu se discută, se 
execută.” 

Dl. consilier Tudorel Daniel Trofin „vreau să-i spun d-lui consilier Vrabie că sunt o 
persoană care discută cu argumente, când am spus că ştiu depre ce este vorba, spaţiul pe 
care îl vroia societatea Zanfir SNC să construiasă o terasă sezonieră era proprietate 
privată a SC METEX SA, deci nu era domeniul public sau privat al municipiului Focşani.” 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „de fapt acest proprietar nu o să împiedice cu 
nimic această circulaţie care s-a făcut şi ieri şi azi şi se va face şi mâine.” 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 15 
voturi „pentru” şi 5 voturi „abţinere” a d-nilor consilieri Lionida Milea, Lilian Ilie, Gheorghiţa 
Berbece, Tudorel Daniel Trofin şi Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 287 

 
Se prezinta punctul 29 ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 24/203/03.07.2012 
pentru aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si 
Urbanism a municipiului Focşani si a Regulamentului de organizare si functionare a 
acesteia. 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 288 
 

Punctul 30 ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului 
Consiliului local al municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC 
Compania de Utilităţi Publice SA Focşani, a fost retras de iniţiator. 
 

Se prezinta proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 
privind aprobarea afilierii Municipiului Focşani la Bursa Română de Mărfuri şi 
împuternicirea Primarului Municipiului Focşani, pentru a semna cererea de acordare 
a calităţii de membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri şi de a reprezenta Municipiul 
Focşani în relaţiile contractuale ce derivă din calitatea de membru afiliat. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „cânva am spus că o soluţie prin care Primăria şi 
unităţile pendinte cu capital majoritar pot să facă achiziţii directe transparente sau chiar 
achiziţii care altfel ar presupune proceduri de achiziţii publice dar pe termen foarte scurt. 
Văd că se aplică acum într-o situaţie în care trebuie cumpărată păcură şi procedura este de 
7 zile, deci sunt Primării unde Bursa de Mărfuri este un instrument de achiziţie 
transparentşi corect şi cred că este bine. Domnii directori de la societăţile unde avem 
capital, cele care sunt pendinte de noi să ia act că există şi posibilitatea să facem şi achiziţii 
directe foarte transparent şi cu preţul cel mai mic.” 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 289 
 

Se prezinta proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 
privind aprobarea vânzării apartamentului situat în Focşani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, 
scara 2, ap. 2, înscris în CF 54684/C1-U5 UAT Focşani către familia Cristea Mihaela-
Carmen şi Cristea Marian. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 290 
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Se prezinta proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind aprobarea vânzării garsonierei situată în Focşani, strada bradului nr. 4, ap. 8, 
înscrisă în CF 51908-C1-U27 UAT Focşani şi a boxei înscrisă in CF 51908-C1-U14 
către familia Canae Iuliana-Antoneta şi Canae Adrian. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 291 
 
Secţiunea a II a –  avize, rapoarte, informări 
1. Informare privind apartenenţa politică a aleşilor locali în urma Ordonanţei de 
urgenţă nr. 55/2014. 

Nu sunt discuţii. 
 
Sectiunea a III-a – discutii, declaratii politice. 
 

 Dl. preşedinte de şedinţă Radu Niţu solicită înscrieri la cuvânt la punctul diverse şi 
se înscriu urmatorii domni consilieri: Tudorel Daniel Trofin şi Liviu Ioan Oloeriu. 

Dl. consilier Tudorel Daniel Trofin „în spiritul discuţiei pe care am avut-o astăzi, doar 
o intervenţie strict administrativă, mi-as dori sa ne fie pus la dispoziţie un inventar la 
bunurilor ce alcătuiesc domeniul public şi privat al municipiului Focşani. Preferabil ar fi în 
format electronic, dacă nu se poate, în format fizic ca să pot să îmi cer scuze în faţa d-lui 
Primar dacă am greşit.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „nu ati greşit, v-am spus că este o altă situaţie.”  
Dl. consilier Tudorel Daniel Trofin „rog aparatul să pregătească o copie a 

inventarului.” 
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „cetăţenii mi-au spus să ridic această problemă, să o 

spun în plen pentru că de regulă se rezolvă aceste probleme aduse în plen. 
1. la întâlnirea cu administratorii, pentru dl. director Merchea de la ENET, există 

procedura ca atunci când un gigacalorimetru trebuie verificat metrologic consumul de 
gigacalorii pe perioada cat acesta este la verificat se stabileste pe baza consumului 
înregistrat la un alt bloc de locuinţe cu consumul cel mai mare. Solicităm remedierea 
aceste deficienţe. 

2. a doua problemă se refera la drapelurile arborate la instituţiile publice. Acestea 
trebuie să arate imecabil.” 

Dl. consilier judeţean Petric George ridică problema militarilor veterani privind 
imputarea sumelor reprezentând legitimaţiile de călătorie pentru transportul public local. 

Dl. Cătălin Vrabie „nu avem nici o formulă legală să vă scutim de aceşti bani. Este o 
greşeală de procedură a unei instituţii care este subordonată şi interpretarea unui termen, 
veteran, însă acest lucru nu s-a făcut printr-o Hotărâre a Consiliului Local. O Hotărâre a 
Consiliului Local nu poate să exceadă cadrul legal, nu putem pronunţa o hotărâre care să 
fie în afara cadrului legal. Nu avem competenţe noi, să oferim amnistii, asta am discutat 
aseară, haideţi să oferim o amnistie, haideţi să vedem dacă găsim o formulă ca aceşti bani 
să nu fie înapoiaţi. Din păcate nu avem cadru legal.” 

În plenul Consiliului Local îşi prezintă o lucrare dl. Toflea sculptor care doreşte să 
realizeze lucrări în piatră în marime de circa 2 m pentru sensurile giratorii sau în alte locaţii 
hotărâte de domnii consilieri. 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „lucraţi în lemn sau şi în piatră?” 
Dl. Toflea „în piatră, dar aceasta v-am adus-o pentru montră, dar vă rog să vi-o 

imaginaţi mare de vreo 2 m. 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „care este costul unei asemenea lucrări.” 
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Dl. Toflea „aş putea să o realizez la preţul de 5.000 euro, dar lucrarea durează 
cateva luni.” 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „5.000 euro înseamnă lucrarea dată la final, cu 
piatra dumneavoatră?” 

Dl. Toflea „nu ştiu cum s-a procedat înainte, dar este fără materia primă.” 
 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Radu Niţu contată că au fost epuizate toate punctele de pe 

ordinea de zi, consideră lucrările şedinţei încheiate şi mulţumeste tuturor pentru participare. 
             Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
   
 
 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  S E C R E T A R U L 
                                                                                         MUNICIPIULUI FOCŞANI, 
                          Radu Niţu                                               Eduard-Marian Corhană 
 
 
 

      ÎNTOCMIT, 
  Daniela Bobeică 
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