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ROMÂNIA  

JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

          

  

 
 

PROCES VERBAL                                   

   
din 18 ianuarie 2016      

 
 
 

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

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

Municipiului Focşani. 

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

şedinţa extraordinară din 18.01.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului 

Primar nr.63/13.01.2016, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 15 

consilieri locali din totalul de 21 de consilieri 

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

informez că absentează d-nii consilieri locali: d-nii Lionida Milea, Lilian Ilie, 

Dorian Alecsandrescu, Gheorghiţă Berbece, Ioan-Liviu Oloeriu şi Cătălin Vrabie. 

Cel din urmă fiind preşedinte de şedinţă, v-aş propune să faceţi propuneri 

pentru această funcţie în ziua de astăzi”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „dacă tot este în faţă, îl propun pe  

d-nul viceprimar Ionel-Gabriel Necula”. 

 

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

sunt alte propuneri?. 

Înţeleg că nu sunt şi consider că cvorumul este îndeplinit. 

Supun la vot propunerea ca d-nul consilier Ionel-Gabriel Necula să fie 

preşedinte de şedinţă la această şedinţă. 

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

astfel îndeplinită condiţia art. 39 alin. (2) și art. 40 alin. (1) din Legea nr.215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare.” 

 

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

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

Consiliului local; 

 d-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală;  

 d-na Magda Dumitrescu – Inspector Serviciul juridic contencios; 

 d-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale; 

 d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 

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

 d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei 

Focşani; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

 d-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Focsani; 

         La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea unui președinte de 

ședință pentru ședința extraorinară a Consiliului local al municipiului Focșani din 

data de 18 ianuarie 2015, cu propunerea ca președinte de ședință să fie domnul 

Necula Ionel Gabriel şi se adoptă cu 15 voturi  „pentru” , devenind hotărârea nr. 

1 . 

    

Preşedinte de şedinţă d-nul   Ionel-Gabriel Necula: „bună ziua, la mulţi 

ani. 

Aş dori să intrăm în ordinea de zi cu primul proiect”.  

 

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

validarea Dispoziţiei Primarului municipiului Focşani nr.5420/2015 privind 

aprobarea majorării bugetului general al municipiului Focşani pe anul 2015;  

 

Nu sunt discuţii, şi nici propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se 

adoptă cu 15 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 2 . 

 

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

aprobarea  acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar al Bugetului local al municipiului Focşani pe 

anul 2015 din excedentul bugetului local al anului precedent; 

 

  D-na Carmen Grosu - Director executiv  - Direcţia Economică: „conform 

prevederilor Legii nr.273, Legea Finanţelor Publice Locale, excedentul bugetului 

local se poate utiliza pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, deci, pentru 

finanţarea investiţiilor şi pentru acoperirea golurilor temporare de casă sau 

acoperirea definitivă a golului de casă. 

Anul 2015 s-a încheiat cu un excedent total de aproape 18 miliarde lei vechi, 

dar repartizarea pe cele 2 secţiuni este diferită. 
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Deci, s-a încheiat cu un excedent de 28 miliarde pe secţiunea de funcţionare 

şi cu un deficit de 10 miliarde pe secţiunea de dezvoltare.  

Proiectul de astăzi, este de natură tehnică, pentru a putea încheia execuţia 

anului precedent şi a aduce la cunoştinţa Consiliului local situaţia execuţiei 

bugetare la finele anului”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Ionel-Gabriel Necula: “înainte să supun 

proiectul de hotărâre nr.2 la vot, aş dori să supun ordinea de zi.  

 

Credeţi-ne că unii dintre noi, printre care  şi eu, am stat toată noaptea la 

deszăpezire, şi ne cerem scuze pentru această greşeală”. 

 

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

ordinii de zi care cuprinde 12 puncte: 

 

1. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Primarului municipiului 

Focşani nr.5420/2015 privind aprobarea majorării bugetului general al 

municipiului Focşani pe anul 2015;  

  

2. proiect de hotărâre privind aprobarea  acoperirii definitive a deficitului secţiunii 

de dezvoltare rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al Bugetului local al 

municipiului Focşani pe anul 2015 din excedentul bugetului local al anului 

precedent; 

 

3. proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.365/2015 pentru aprobarea alocării sumei de 88.150 lei 

din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2016 pentru organizarea 

manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii 

Principatelor Române; 

 

4. proiect de hotărâre privind modificarea  şi completarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focşani nr.372/2015 pentru stabilirea nivelurilor pentru 

valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, 

precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2016, cu modificările ulterioare; 

                                        

5. proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii: „Reabilitare şi modernizare: strada Revoluţiei, strada Cpt. 

Creţu Florin, Aleea Sudului, Aleea Parc, Aleea Aviatorilor”; 

 

6. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 şi anexei nr.2 din Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.147/2011 privind aprobarea  studiului 

de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investitii 

„Modernizare şi reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului Focşani, 

judeţul Vrancea”, cu modificările ulterioare; 
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7. proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii: „Reabilitare parcare zona str.Vrâncioaia”; 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii: „Reabilitare parcare zona str.Eroilor”; 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii: „Sistematizare verticală şi împrejmuire teren sport 

Mîndreşti”; 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea  pe anul 2016 a costului mediu lunar de 

întreţinere pentru copii care frecventează creşele din cadrul Serviciului Public 

Creşe; 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a 

contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice la Căminul 

pentru Persoane Vârstnice Focşani pentru anul 2016; 

 

12. proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.394/2015 privind Constituirea comisiei de 

concurs/examen, respectiv comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru 

concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de 

inspector de specialitate debutant din cadrul Aparatului permanent de lucru al 

Consiliului local al municipiului Focşani; 

 

 

Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 15 de voturi “pentru”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr.2 şi se adoptă cu 

15 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 3. 

  
 

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

modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.365/2015 pentru aprobarea alocării sumei de 88.150 lei din bugetul local al 

municipiului Focşani pe anul 2016 pentru organizarea manifestărilor 

prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor 

Române; 

  

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „eu ştiu că am mai alocat o sumă 

anul trecut.  

Recunosc că nu reţin în momentul acesta cuantumul, şi cu scuzele de rigoare 

pentru că nu am reuşit să ajung la şedinţa de comisie, aş vrea să ne prezentaţi puţin, 

ce se doreşte a se face cu aceşti bani. Mai ales că am citit o declaraţie a dvs. astăzi 

în presă în care spuneaţi că nu aţi avut bani pentru alte soluţii de a împrăştia şi de a 

curăţa şoselele Focşani-ului.  
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Vă reamintesc că dacă, nu am fi aruncat 12 miliarde pentru sărbătorile de 

iarnă, poate aţi fi avut nişte soluţii în continuare pentru a curăţa străzile. 

Aştept informaţii”. 

 

 D-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare: „prin proiectul de 

anul trecut s-au alocat aproximativ 88 mii lei. 

Este vorba de materiale promoţionale, steaguri, cocarde, steguleţe, fulare. 

Prin suplimentarea care se propune, în această şedinţă, se doreşte 

organizarea unei mese festive, a unui dineu oficial pentru oaspeţii invitaţi. 

Au fost prevăzuţi 400 de oaspeţi, dar este posibil să fie mai puţini. Cu 

alocarea conform legislaţiei în  vigoare de 60 lei/pers. înseamnă, 24 mii lei. 

De asemenea a fost invitată o companie din Regimentul de Gardă pentru 

constituirea Gărzii de Onoare, a fost prevăzută o  sumă de 8000 lei. Şi aceasta este 

posibil să fie mai redusă, pentru că vom primi factură pentru asigurarea 

transportului. 

Cam astea sunt costurile. Anul trecut, au fost în jur de 7000 lei. 

Şi suma de 5000 lei pentru oferirea unei mese calde în piaţă, participanţilor. 

La fel, suma este acoperitoare. Funcţie de numărul de participanţi, vom 

achiziţiona alimentele, iar armata, ne ajută cu pregătirea hranei”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin:  „mulţumesc pentru informaţii. 

Ca să nu mai am altă intervenţie. Nu ştiu, cred că v-am spus şi anul trecut, 

vis-a-vis de largheţea cu care oferim aceste sume de bani, eu aş prefera, în locul 

dvs. dacă aş fi, a majorităţii din Consiliul local, să redirecţionez bani pentru a face 

lucruri pentru cetăţenii municipiului Focşani. 

Pentru a aloca nişte bani, doar la nişte sărbători, mi se pare şi neprofitabil 

pentru dvs. Gândiţi-vă că este an electoral. Mai degrabă mai alocam o sumă de 

bani să mai facem nişte străzi. 

Nu am făcut nimic cu 50 miliarde anul trecut. Anul acesta venim în şedinţă 

extraordinară să aprobăm indicatori tehnico-economici. Cred că uităm şi nu mai 

avem deloc simţul raţiunii, când prioritizăm cheltuirea banilor. 

Dacă avem o previziune de buget extraordinar pe anul acesta, vă rog frumos 

să mi-o spuneţi. Dar, în consecinţă dacă nu există o majorare pe previziunile 

bugetare, eu voi vota împotrivă acest proiect”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „fără supărare, aş dori să-i spun 

colegului meu, că este vorba de sărbătoare, nu oarecare, o sărbătoare foarte 

importantă, şi pot să spun că sunt bucuros că în 2014 Parlamentul a adoptat ca 

sărbătoare naţională, ziua Unirii. 

Aş vrea să vă spun, pentru cei care nu ştiu, acest an, se vrea o sărbătoare 

specială la Focşani, în oraşul Unirii. 

Sunt, aşa cum spunea şi d-nul Cazaciuc, sunt invitaţi peste 400 de persoane. 

Şi aş vrea să pun accentul pe faptul că, toate Ambasadele, în acest an sunt invitate; 

toate ambasadele, toţi ambasadorii, sunt invitaţi la Focşani şi sper din toată inima 

să ne bucurăm de prezenţa şi să ne onoreze cu prezenţa dumnealor. Nu mai vorbesc 

de Preşedintele ţării, de Primul ministru, şi bineînţeles, parlamentari şi deputaţi". 
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D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „întrebarea mea era cam aceeaşi cu a d-

nului Trofin. Renunţ la ea, nu  are  rost să mai pun aceeaşi întrebare”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „doar ca o replică la luarea de 

cuvânt a d-nului coleg, viceprimar Iorga. 

Din păcate, suntem unul din judeţele codaşe sau fruntaşe, cum vreţi să 

spuneţi, la sărăcie, alegeţi dvs. varianta care vă satisface, dar avem festivităţile cele 

mai somptuoase. 

Dacă vă satisface această situaţie, eu nu am nimic împotrivă. Puteţi să votaţi 

cum consideraţi de fapt şi de drept”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 

voturi „pentru”, 1 vot „abţinere” din partea d-nului consilier Vasile Vasiloiu şi  1 

vot „împotrivă” din partea d-nului consilier: Tudorel-Daniel Trofin, devenind 

hotărârea nr.4 . 

 

 Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea  şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.372/2015 pentru stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

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

amenzilor aplicabile în anul fiscal 2016, cu modificările ulterioare; 

                                        

 Preşedinte de şedinţă d-nul Ionel-Gabriel Necula: “d-nule director, vă rog 

să ne explicaţi  puţin despre acest proiect”.   

 

 D-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale: “practic, 

înlocuim vechea anexă 1 cu anexa actuală, în totalitatea ei, pentru că este pur şi 

simplu o înlocuire de text la două aliniate din anexă, unde erau erori de scriere. 

Erori de conţinut. 

Nu se modifică valorile, nu se stabilesc impozite, pur şi simplu se inlocuieşte 

vechiul conţinut cu  un conţinut rectificat”. 

   

Preşedinte de şedinţă d-nul Ionel-Gabriel Necula: “aş dori eu aici să fac o 

completare, un amendament, şi anume, să introducem o taxă pentru eliberare, viză 

anuală a autorizaţiei de funcţionare de către persoanele juridice, în cuantum de 100 

lei şi aş dori tot dvs. să explicaţi despre ce este vorba”. 

    

D-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale: “suma de 100 de 

lei, a fost prevăzută în vechea lege, în Legea nr.571 – Codul Fiscal. În noul Cod 

Fiscal, Legea nr.227, nu a mai fost prevăzută. 

Am făcut întrebare către Ministerul Finanţelor, dacă putem stabili asemenea 

taxe. Răspunsul a fost, da. În baza Legii Finanţelor Publice Locale, nr.273, pot fi 

instituite prin regulament şi aprobat de Consiliul local, taxe pentru autorizarea 

operatorilor economici, agenţilor economici, care funcţionează pe raza 

municipiului Focşani”. 
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D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: “aş vrea să ne mai faceţi precizări 

dacă această taxă, este valabilă.  

Eu ştiu că erau nişte discuţii dacă să se aplice doar pentru sectorul alimentar 

sau pentru …”. 

 

D-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale: “este o taxă care 

se aplică celor care au ca obiect de activitate alimentaţie publică, este reglementată 

de Legea nr.227. Taxa de autorizare, funcţionare şi viză anuală, am spus, a fost, în 

vechiul Cod Fiscal. În noul Cod Fiscal nu s-a mai regăsit. Am întrebat dacă putem 

institui asemenea taxe la nivel local. 

Răspunsul a fost, da. Este legală. Este acoperită de Legea Finanţelor Publice, 

care prevede, pentru funcţionarea sau pentru executarea unui serviciu unui operator 

economic, în sensul de a-i aproba această autorizaţie, se pot institui taxe locale”. 

   

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: “eu vreau să fim foarte exacţi 

astăzi, şi să spunem cetăţenilor, cine face obiectul acestei discuţii…”. 

 

D-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale: „cei care au un 

spaţiu comercial în municipiul Focşani, şi care conform legii pentru a funcţiona, au 

obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare. 

Autorizaţia se elibera şi fără să se aplice această taxă. Dar, având în vedere 

că am avut această taxă până anul acesta, având în vedere că deja foarte mulţi 

agenţi economici ştiu de această taxă, am reinstituit-o în baza Legii Finanţelor 

Publice Locale”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: ”vreau să-l întreb pe d-nul director, despre 

paragraful acela introdus despre agenţi economici fiind vorba. Dacă valoarea este 

mai mică cu 20 de procente, sunt amendaţi cu 50% peste cele 1,3 procente”. 

 

D-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale: „practic, dacă se 

vrea, avem în urma primirii rapoartelor de evaluare depuse de câţiva operatori 

economici, de câţiva agenţi economici, am constatat că valoarea de impozitare a 

clădirilor, deşi normele de aplicare a Legii nr.227, spun clar că, operatorii 

economici trebuie să depună rapoarte de evaluare, din care să rezulte valoarea de 

impozitare, rapoartele în momentul acesta conţin valoarea de piaţă, care poate fi 

alta decât valoarea de impozitare şi avem multe rapoarte prin care valoarea de 

impozitare a clădirilor, noi aşa o tratăm, ca fiind valoare de impozitare, este 

diminuată cu 50-60%. 

Asta în condiţiile în care, cota de impozitare prin Legea nr.227, s-a micşorat. 

Începând cu anul 2016, cota maximă este de 1,3%. Am avut 1,5% în anii 

precedenţi, iar agenţii economici s-au mai bine zis, conform noilor reglementări şi 

vechilor, agenţii economici aveau obligaţia să facă reevaluarea patrimoniului odată 

la trei ani. 

Ne confruntăm cu situaţia că sunt agenţi economici care diminuează 

valoarea în fiecare an, cu 20, cu 30%.  
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Cazul pe care l-am spus, Crinul Alb, a diminuat valoarea cu 60%. 

Prin aplicarea unei cote mai mici şi o diminuare de 60%, vom încasa 

impozitul în consecinţă, diminuat faţă de anul trecut cu 70%”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „dar, există şi alte situaţii.  

Persoană fizică, care deţine un spaţiu, nu face obiectul, cum este situaţia 

mea. Care este problema?” 

 

D-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale: „nu face 

obiectul. Persoanele fizice nu sunt lovite de această prevedere”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: ”ba sunt lovite de această situaţie …” 

 

D-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale: „nu sunt lovite 

de această situaţie …” 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: ”dacă spaţiului i s-a schimbat destinaţia şi este 

spaţiu comercial, nu este …” 

 

D-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale: „nu”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „… eu sunt obligat să fac evaluarea spaţiului. 

Nu reevaluarea, atenţie, pentru că sunt persoană fizică, dar cu schimbarea 

destinaţiei de spaţiu. Şi atunci eu intru în situaţia asta. 

Deci, fac o evaluare, prima evaluare care se face … ” 

 

 D-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale:  „nu.Vorbim de 

o altă situaţie. 

Este reglementată de Legea nr.227, unde impozităm clădiri, proprietatea 

persoanelor fizice cu impozit pentru clădiri rezidenţiale şi ne referim în 

exclusivitate la locuinţe, sau impozit pentru clădiri nerezidenţiale, proprietatea 

persoanelor fizice, cota de impozitare pe care am stabilit-o este de 0,5%. Doar la 

aceste proprietăţi, persoanele fizice trebuie să depună un raport făcut de evaluator 

autorizat ANEVAR. 

Nu are legătură cu ceea ce am cerut în art.2”.    

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: ”pentru că am avut discuţia asta 

la comisie, recunosc că între momentul comisie şi momentul şedinţei de plen m-am 

informat un pic mai bine în ceea ce înseamnă valoarea de impozitare şi valoarea de 

piaţă. 

La începutul lunii decembrie a anului trecut, la Conferinţa Naţională a 

ANEVAR, s-a aprobat un ghid de evaluare pentru stabilirea valorii de impozitare. 

Ghid realizat de către specialiştii ANEVAR şi Ministerul de Finanţe. 

Practic, dvs. atunci când veţi primi rapoartele de evaluare, le veţi primi la 

valoarea de impozitare. Deci, nu va mai exista termenul de piaţă pentru astfel de 

rapoarte ci, valoare de impozitare. 
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Practic, Ministerul de Finanţe, împreună cu ANEVAR, au reglementat acest 

subiect, tocmai pentru a evita aceste neajunsuri. 

De aceea, cred că speţa pe care ne-aţi prezentat-o dvs. la comisie, pe bună 

dreptate aţi sesizat foarte bine acel aspect.  

Eu zic să  luaţi un pic raportul acela de evaluare şi să vedeţi dacă scrie în el 

că prezintă valoare de impozitare, sau valoare de piaţă. Pentru că dacă este doar 

valoare de piaţă, atunci, acel raport de evaluare nu poate fi luat în considerare de 

Primărie, drept pentru care agentul economic respectiv trebuie să-şi refacă acel 

raport”. 

 

D-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale: „… în raport se 

vorbea de valoarea de piaţă”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „deci, nu are valabilitate pentru 

dvs. 

De la 1 ianuarie 2016, intră în vigoare acest ordin”. 

 

D-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale: „vorbim de 

rapoarte de evaluare făcute ulterior datei de 1 ianuarie 2016”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „s-a lămurit şi problema 

aceasta. Pentru că am întrebat. La conferinţă am întrebat exact acest subiect. 

Toate rapoartele de evaluare, pentru stabilirea valorii de impozitare se 

execută între 1 ianuarie 2016 şi 25 martie 2016 şi vor avea ca dată de stabilire a 

valorii de impozitare 31 decembrie 2015. 

O să vă dau ghidul”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „şi dacă nu ar fi fost aceste 

precizări, a colegului Matişan, cred că nu ar fi fost oportun ca noi să opinăm dacă 

este bine sau nu. Până la urmă şi la urmă, evaluatorul este cel care trebuie să-şi 

asume răspunderea. Dvs. trebuie să spuneţi dacă vă corespunde raportul din punct 

de vedere legal sau nu. 

A face o chestiune de genul acesta, cred că nu este oportun, ne transformăm 

în nişte jandarmi fiscali şi nu cred că este rolul nostru. 

Noi, într-adevăr, trebuie să ne îngrijim să încasăm cât mai bine taxele şi 

impozitele de la cetăţeni, persoane fizice sau juridice, dar, cred că prin propunerea 

pe care ne-aţi făcut-o, ne-am depăşi un pic atribuţiile. 

Eu sunt de acord cu dvs. în principiu, dar dacă există o situaţie rezolvabilă, 

aşa cum a spus colegul Matişan, cred că ar fi bine să o îmbrăţişăm”. 

 

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

amendamentul formulat de Preşedinte de şedinţă d-nul Ionel-Gabriel Necula, 

fiind adoptat cu 15 voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 5.     
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Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: 

„Reabilitare şi modernizare: strada Revoluţiei, strada Cpt. Creţu Florin, 

Aleea Sudului, Aleea Parc”; 

 

 D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „str.Creţu Florin de la nr.4, la nr.6, lipsesc 

un număr de vreo 4 stâlpi, după câte am înţeles. 

Dacă aceşti stâlpi au fost luaţi în calcul la stabilirea acestor normative?” 

 

 Preşedinte de şedinţă d-nul Ionel-Gabriel Necula: „da, cred că au fost 

luaţi în calcul …” 

  

 D-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ : „toată strada”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „iarăşi ne prezentăm… ok, este 

şedinţă extraordinară, dar, iarăşi, noi nu avem materiale în faţă”. 

 

 Preşedinte de şedinţă d-nul Ionel-Gabriel Necula: „veneaţi la comisie, 

erau d-nule consilier”. 

 

 D-nul Radu Niţu: „dacă veneaţi la comisie …” 

 

  D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „dar nu este normal nici la 

comisie. Să mă prezint la comisie să discut ce? Să lecturez atunci câteva pagini de 

cifre şi aşa? Nu este normal dragi colegi. 

Eu înţeleg, dar vă spun ceva. Dacă mă întrebaţi pe mine, nici nu este proiect 

pentru extraordinară acesta. 

Să-mi explicaţi mie motivul urgenţei. 

Deci, dacă voiaţi să-l votăm în extraordinară, d-nule Niţu, vă rog să vă 

înscrieţi la cuvânt, şi să mă aşteptaţi să-mi termin cuvântul, că eu aşa vă aştept pe 

dvs. Măcar pentru respectul pe care-l mai avem ca funcţii aici. 

Deci, rugămintea mea este în felul următor. În momentul în care avem 

proiecte cu cifre pe ordinea de zi, să vină înainte, şi este pentru a nu ştiu câta oară 

când vă rog acest lucru, şi să nu ne mai puneţi în situaţia de a vota nişte lucruri, 

care după părerea mea, repet, nici nu ar trebui votate astăzi în extraordinară. 

Dacă puteţi să faceţi un rezumat pentru presă, vă rog să o faceţi”. 

   

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  13 

voturi „pentru” şi 2 voturi „împotrivă” din partea d-nilor consilieri: Tudorel-Daniel 

Trofin şi Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 6. 

 

   

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

modificarea anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr. 147/2011 privind aprobarea  studiului de fezabilitate 

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
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„Modernizare şi reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului 

Focşani, judeţul Vrancea”, cu modificările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  13 

voturi „pentru” şi 2 voturi „împotrivă” din partea d-nilor consilieri: Tudorel-Daniel 

Trofin şi Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 7. 

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

aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: 

„Reabilitare parcare zona str.Vrâncioaia”; 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  13 

voturi „pentru” şi 2 voturi „împotrivă” din partea d-nilor consilieri: Tudorel-Daniel 

Trofin şi Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 8. 

 

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

aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: 

„Reabilitare parcare zona str.Eroilor”; 

 

 D-nul consilier Aurel Bâcu: „este ultimul proiect cu indicatori tehnico-

economici, din ordinea de zi de astăzi. 

Aşa cum observaţi de la primul proiect  care atacă subiectul indicatorilor 

tehnico-economici şi a studiului de fezabilitate şi până la ultimul, sunt o 

multitudine de străzi a căror istorie de reabilitare a început în anul 2012, când eu 

am venit în Consiliul Local. Anual ele au fost trecute în planul de investiţii pentru 

reabilitări şi niciodată până acum nu au fost făcute.  

Să sperăm că anul acesta vor fi făcute. Nu din interese electorale, pentru că 

cine mai gândeşte că cei care vor veni la vot vor ţine cont de faptul că le facem la 4 

ani străzile, pleacă prost în campanie electorală de la început. 

Lumea s-a schimbat şi se va schimba în continuare. 

Eu aş vrea, dacă are cineva curiozitatea din aparatul tehnic, să ne facă un 

calcul câţi bani s-au cheltuit pe indicatori tehnico-economici şi studii de 

fezabilitate în cei 4 ani. Având o sumă totală, putem să calculăm cam, ce puteam 

face cu acei bani. 

Accesez la o singură idee spusă de d-nul Trofin, aceste 8 proiecte care se 

referă la reabilitări de străzi, la indicatori, nu erau obiectul unei şedinţe 

extraordinare. 

Poate ne explică cineva de ce ne-am grăbit totuşi, pentru că o explicaţie, 

trebuie să existe. Mai este o săptămână până la şedinţa ordinară, unde cred eu că-şi 

aveau locul. 

Oricum, banii pentru aceste proiecte, sunt bani din bugetul anului 2016, 

buget neaprobat”. 

  

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

indicatorii, vă răspund eu d-nule Bâcu. Nu s-a cheltuit nici un leu, pentru că aceşti 

indicatori sunt făcute de departamentul nostru, în subordonarea d-nei Costin, iar în 
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ceea ce priveşte punerea pe ordinea de zi, la o şedinţă extraordinară, a acestor 

indicatori, îi dau cuvântul d-nei Grosu, care vă explică despre ce este vorba”. 

 

 D-na Carmen Grosu - Director executiv  - Direcţia Economică: „în acest 

moment, suntem în această perioadă, suntem în faza de construcţie a bugetului pe 

anul 2016 conform Legii nr.273.  

Un obiectiv de investiţii poate fi inclus, poate fi bugetat doar dacă, 

documentaţia tehnico-economică a fost aprobată în Consiliul Local. 

Dacă nu avem aceşti indicatori aprobaţi, nu putem să-i introducem în buget. 

Nu putem să-i bugetăm. 

Pentru asta au fost incluse  aceste proiecte de hotărâre în şedinţa aceasta 

extraordinară, pentru că, probabil în  prima perioadă a lunii februarie se va 

definitiva proiectul de buget”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „deci, puteam vota şi la şedinţa 

ordinară”. 

 

 D-na Carmen Grosu - Director executiv  - Direcţia Economică: „păi, nu prea 

puteam, pentru că noi îl construim.  

Bugetul nu este făcut numai din 2 sume. Sunt 43 de unităţi subordonate, şi 

totalitatea cheltuielilor acestora, trebuie luate în considerare.  

Nu se pot face în 2 zile”. 

 

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

reabilitarea celor 2 parcări şi reabilitarea stadionului de la Mîndreşti, ţin să vă 

anunţ că proiectele s-au finalizat şi s-au depus la sfârşitul anului la Direcţia de 

Dezvoltare şi de aceea în prima şedinţă trebuie să refacem indicatorii”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  13 

voturi „pentru” şi 2 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri: Tudorel-Daniel 

Trofin şi Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 9. 

 

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

aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: 

„Sistematizare verticală şi împrejmuire teren sport Mîndreşti”; 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  13 

voturi „pentru” şi 2 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri: Tudorel-Daniel 

Trofin şi Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 10. 

 

 

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

aprobarea  pe anul 2016 a costului mediu lunar de întreţinere pentru copii 

care frecventează creşele din cadrul Serviciului Public Creşe; 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  15 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 11. 

 

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

aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de 

întreţinere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Focşani pentru anul 2016; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  15 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 12. 

 

Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.394/2015 privind Constituirea comisiei de concurs/examen, respectiv 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul/examenul organizat 

în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate 

debutant din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al 

municipiului Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  15 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 13. 

 
  
 Preşedinte de şedinţă d-nul Ionel-Gabriel Necula 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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