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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 11 aprilie 2017 

 

 

  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 11.04.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr. 638 / 07.04.2017, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 17 consilieri din 

totalul de 21 consilieri, absentând d-nii consilieri Daniel Ungureanu, Emanuel Gongu și 

d-nele consilier Lauriana Ailincuței și Maria Panaite Irina Anca. 
  

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.  

 

    La şedinţă participă: 

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

▪ d-na Simona Poieană – şef serviciu buget contabilitate; 

▪ d-na Carmen Ghiuța – șef serviciu juridic contencios; 

▪ d-na Cristina Dăscălescu – şef serviciu administraţie publică locală, agricultură; 

▪ d-na Magda Dumitrescu – inspector seviciul administrarea patromoniului; 

▪ d-na Paula Mândru –  inspector seviciul administrarea patromoniului; 

▪ d-na Rodica Constantinescu – inspector administraţie publică locală, 

agricultură; 
▪ d-nul Adrian Imireanu – inspector serviciul proiecte; 

▪ d-na Cristina Costin – șef serviciu investiții; 

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

Consiliului local; 

▪ d-nul Florinel Ionașcu – inspector de specialitate aparatul permanent de 

lucru al Consiliului local; 

▪ d-nul Dan Mihai Cazaciuc – șef birou presă, relații externe; 

▪ d-nul Răzvan Necula – inspector; 

▪ d-na Eugenia Drăgușanu – inspector serviciul proiecte; 

▪ d-nul Dan Grigoraș – inspector serviciul impozite și taxe locale; 

▪ d-nul Marius Manoliu – consilier, Cabinet Primar. 

 

La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi 

ai mass-media locale.  
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Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:  „înainte de a supune la vot 

ordinea de zi, dacă sunt solicitări de modificare a acesteia! 

Vă rog d-nule consilier Marius Eusebiu Iorga”. 

 

D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „mulțumesc d-le Preşedinte, aș dori să 

adaug în completarea ordinii de zi un proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii 

de selecție a partenerilor pentru încheierea unui acord de parteneriat în vederea 

implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul programului operațional capital 

uman 2014-2020.”  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:  prezintă proiectul ordinii de zi 

care cuprinde 4 puncte: 

 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de delegare a atribuţiei de selectare 

strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei Prioritare 4 

Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile a Programului Operaţional Regional 2014–

2020;  

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Autorității Urbane la nivelul 

Municipiului Focșani;  

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită Direcției de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani, până la data de 31.03.2021, a obiectivului de 

investiții „Amenajare spațiu verde Cartier Mîndrești, Cartier Focșani Sud și Cartier 

Laminorul” având suprafața de 122.844 mp;  

 

4. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. II al Hotărârii Consiliului 

Local nr. 517/2016 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 85/2016 privind aprobarea Strategiei locale privind 

dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciilor de salubrizare în 

municipiul Focşani;  

 

Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre şi se 

aprobă cu 17 voturi „pentru”. 

 

Se supune la vot ordinii de zi în totalitatea sa şi se aprobă cu 17 voturi „pentru".  

 

Dl. consilier Neculai Tănase „întrebarea mea este: cine trebuie să prezideze 

această ședință? Știam ca Primarul sau Viceprimarul, chiar dacă dl. Primar nu este, nu 

trebuie să-i țină cineva locul? Am întrebat pentru că, știu, conform legii Primarul sau 

înlocuitorul trebuie să fie la prezidiu, nu?” 

 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga  „o chestiune foarte simplă și logică, pe 

Primar nu-l poate înlocui nimeni.” 
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Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „trebuie să fac 

precizarea că ședințele de Consiliu Local sunt conduse de către președintele de ședință. 

Faptul că dl. Primar este plecat în delegație în interes de serviciu, justifică absența 

acestuia de la această ședință.”  

 

 

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

Acordului de delegare a atribuţiei de selectare strategică a fișelor de proiecte 

propuse spre finanțare în cadrul Axei Prioritare 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane 

Durabile a Programului Operaţional Regional 2014–2020.   
 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 135 

 

 

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

înființării Autorității Urbane la nivelul Municipiului Focșani. 
 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 136 

 

 

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

încredințării în folosință gratuită Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, 

până la data de 31.03.2021, a obiectivului de investiții „Amenajare spațiu verde 

Cartier Mîndrești, Cartier Focșani Sud și Cartier Laminorul” având suprafața de 

122.844 mp. 
 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

 Dl. consilier Dan Buzoi „noi am inițiat acest proiect întrucât ne-am informat 

corespunzător și am văzut care este oportunitatea votării acestui proiect. Aici nu au loc 

conflicte de natură politică, este vorba de binele comunității. Ceea ce este în spatele 

acestui proiect care are un iz destul de urât, nu este de competența noastră să o judecăm, 

aceasta rămâne în competența justiției, DNA, cele care deja au intrat pe fir. Drept pentru 

care am inițiat acest proiect.” 

  

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „astăzi a fost invitată în sală și managerul de 

proiect d-na Drăgușanu, dar am luat cuvântul în primul rând ca un coleg de bună 

credință să mulțumesc colegilor din grupul PNL pentru inițiativa pe care au avut-o.     
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Și-au dat seama cât de important este acest proiect pentru comunitate si pot să spun că 

este un proiect de interes local.” 

 

 Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „și eu vreau să-i felicit pe colegii de la 

PNL că au hotărât în sfârșit să se aplece cu responsabilitate asupra problemelor 

importante ale acestui oraș și au hotărât în sfârșit să nu mai voteze împotriva intereselor 

cetățenilor municipiului Focșani. Îmi permit astăzi să vă fac și o recomandare ca să nu 

mai existe aceste neînțelegeri solicitați aparatului tehnic de specialitate pentru că aveți 

oricum obligația legală să o și faceți. Să participați anul acesta la niște cursuri de 

administrație publică locală pentru ca aceste sincope să nu mai existe.” 

 

 Dl. consilier Neculai Tănase „eu am ascultat cu atenție recomandarea d-lui 

consilier Matișan, mulțumim pentru recomandare, însă  așa cum a spus și colegul meu 

mai devreme dl. consilier Buzoi, noi am înțeles caracterul de urgență a acestui proiect 

deși dacă stăm și ne gândim el a fost recepționat anul trecut, totuși asupra acestui proiect 

planează anumite suspiciuni care focșănenii trebuie să le știe, pentru că orașul Focșani 

nu este al unui grup, este orașul focsănenilor, da? De aceea cu toate că ne-am interesat și 

ne-am documentat vis-a-vis de acest proiect. Eu aș vrea pentru a risipi orice discuție  

vis-a-vis de acest proiect aș vrea să ascultăm managerul de proiect care a lucrat efectiv 

pe acest proiect și știe și cunoaște cel mai bine acest lucru. De aceea v-aș ruga să-i dăm 

cuvântul d-nei manager de proiect Drăgușanu” 

 

 Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu solicită acordul domnilor consilieri 

pentru a da cuvântul d-nei Drăgușani, iar aceștia in unanimitate sunt de acord. 

 

 D-na Eugenia Drăgușanu „am să punctez prin a prezenta câteva idei principale. 

Proiectul de spații verzi face parte din PIDU, a început contractul de finanțare pe 7 

decembrie 2011, trebuia finalizat după 24 de luni, dar l-am finalizat la 30 iunie 2016. 

Constructorul a venit cu un contract pe 5 luni, 5 luni care le-am prelungit până la 30 

iunie. Mă întorc la contractul de finanțare pentru că exercițiul Comisiei Europene se 

termina la 31 decembrie 2015, perioada de 1 ianuarie – 30 iunie 2016 finanțarea pe 

proiect s-a făcut din bugetul local, circa 6 miliarde, 600 mii restul de 7 milioane este din 

fonduri europene, buget de stat. Implementarea proiectului s-a făcut în condițiile în care 

le-au mai prezentat, au fost disfuncționalități, dar am reușit să le rezolvăm în așa fel 

încât proiectul să fie funcțional. Chiar dacă nu am avut studiu topo, am suplinit 

suprafețele din extrasele de carte funciară și din măsurătorile dirigintelui de șantier și 

responsabilului tehnic la fiecare situaie de plată pentru fiecare factură. Toate acestea au 

fost foarte atent verificate la nivel de ofițer contracte ADR Brăila, cât și la Minister în 

baza cărora ni s-au rambursat sumele la banuți, deci nu am avut rateuri și nu am avut 

probleme de natură ca lucrările să nu fie efectuate. Procesul verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor la 30 iunie care trebuia obligatoriu încheiat. Așa cum se știe 

președintele de comisie a fost managerul de proiect pentru că la acea dată exista o 

campanie electorală și chiar prin natura problemelor, chiar dacă trebuia să fie un primar, 

nu am să înțeleg, am fost numită eu, mă rog... trecem și peste asta, a fost acceptat și în 

final a fost acceptat și procesul verbal la terminarea lucrărilor. Acum să facem un 

exercițiu de memorie. Țineți minte că în luna mai anul trecut a plouat foarte tare, 

vegetația era verde și la un moment dat iarba era foarte înaltă, cetățenii chiar ne 
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reproșau că nu am tuns iarba. Contractul de lucrări a fost pe 5 luni, asta înseamnă că 

lucrările din cadrul contractului au cuprins tăieri de copaci, desrădăcinări, decopertări de 

uscătoare, betoane, de tot ce era pe teren la ora respectivă, chiar și beciuri, urmat de 

nivelare, acoperire cu cei 10 cm de pământ vegetal, plantări 2.700 de pomi și arbuști, 

15.000 ml de gard viu și însămânțare gazon. Toate astea facem un remember pe 5 luni. 

Acum că pe suprafața respectivă au fost suprapunerile de proiect, cu celelalte proiecte, 

gaze, CUP, ENET, în principal proiectul de străzi care făce parte din PIDU. Deci 

întârzierile ale proiectului de spații verzi au fost în principal ale proiectului de străzi. 

Noi trebuia să încheiem lucrările după ce s-ar fi modernizat și reabilitat străzile. Am 

finalizat proiectul și așa cum știm că orice proiect începe cu o Hotărâre de Consiliu 

Local privind aprobarea sa, tot așa se finalizează printr-o Hotărâre de Consiliu Local la 

final de contract de finanțare, pentru că beneficiarul obligatoriu trebuie să preia spre 

mentenanță și să-l predea serviciului de specialitate, în speță Direcția de Dezvoltare 

Servicii Publice suprafața de mentenanță pentru următorii 5 ani. Aici nu s-a înțeles 

managerul de proiect nu are pe spinare suprafața de domeniu public, nu poate să predea 

cu proces verbal suprafața către beneficiar, pentru că un contract de finanțare există doar 

pentru că există un contract de lucrări, o investiție care începe cu un ordin de începere 

cu o predare de amplasament și se finalizează cu un proces verbal de recepție. Trebuie 

să înțelegem că proiectul este finalizat, este funcțional, la 30 iunie se va face recepția 

finală, urmată de un prim raport expose făcut de către Ministerul Dezvoltării.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „d-na Drăgușanu am o întrebare, cine a făcut 

recepția proiectului tehnic realizat de GREEN PROJECT și de ce l-a acceptat incomplet 

fără studii topo și alte documente? Din câte am înțeles dumneavoastră ați făcut sau ați 

fost președinta comisiei.” 

 

 D-na Eugenia Drăgușanu „să facem diferența. Comisia pentru recepție 

documentație tehnică este una și comisia pentru recepție la terminarea lucrărilor este 

alta.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „cine a făcut recepția acestui proiect?” 

 

 D-na Eugenia Drăgușanu „documentația tehnică se face la nivel de servicii de 

specialitate în Primărie, eu am preluat documentația, am centralizat-o, am opisat-o, am 

adăugat cererea de finanțare și am depus-o. A fost aprobată la Ministerul Dezvoltării în 

baza căreia s-a semnat contractul de finanțare. Studiul topo a fost amânat până la 

recepția finală a lucrărilor, în speță 30 iunie 2017. Deci noi ar trebui până la 30 iunie 

2017 să prezentăm și studiul topo.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „ de ce lucrările din cadrul proiectului de 

modernizare a spațiilor verzi s-au executat pe o suprafață mai mică decât cea propusă în 

proiectul tehnic? De la 184.555 mp la 122.145 mp? 

 

D-na Eugenia Drăgușanu „pe scurt de la 18 ha la 12 ha. A fost o greșeală de 

adunare, noi atunci am adunat,  nu noi, proiectantul, din extrasele de carte funciară și a 

uitat să scadă străzile, parcările, trotuarele. O mică remarcă, contructorul Romprest a 

semnat un contract de lucrări cu 7.400.000, el nu a primit 7.400.000 a primit 5.800.000, 
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diminuat proporțional cu supafața lucrată și foarte atent verificată. În plus proiectul 

acesta a fost foarte atent verificat în fiecare an am avut curte de conturi la nivel național, 

iar cele două controale de la DNA nu sunt specifice pe proiect, pur și simplu sunt pe o 

speță care nu ne privește, este vorba de Romprest care a făcut o declarație pe propria 

răspundere la licitație că vine singur, iar pe noi nu ne mai interesează, raportul juridic a 

fost între Primărie și Romprest. Că Romprest între timp și-a găsit să facă alte lucrări pe 

mine nu mă mai interesează răspunde Romprest în dreptul lui. Controalele acestea ale 

DNA nu ne priveste pe noi specific în proiect.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „cine poartă responsabilitatea pentru erorile din 

documentația tehnică?” 

 

 D-na Eugenia Drăgușanu „nu-mi puneți mie întrebarea aceasta, eu nu sunt 

tehnic, eu sunt economist.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „doamnă știți de ce vă întreb, nu este întâmplător 

pentru ca proiecte cu erori tehnice și incomplete au fost recepționate și la școli și la alte 

obiective pe fonduri europene. Și nu este prima oară când se face un proiect pe fonduri 

europene și apoi vin cu mici adăugiri din bugetul local și nu mi se pare corect, sunt bani 

cheltuiți aiurea din punctul meu de vedere.” 

 

D-na Eugenia Drăgușanu „acum vorbesc din experiență proprie.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „cine poartă această responsabilitate?” 

 

D-na Eugenia Drăgușanu „toate primăriile s-au confruntat cu documentație 

tehnică incompletă. Au existat pe parcurs reguli, fie prin notificări de modificări și s-au 

rezolvat pe parcurs.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu nu sunt foarte satisfăcut de acest răspuns, dar 

eu vreau să vă întreb, contractul cu Romprest de ce a fost prelungit de la 5 luni la 4 

ani?” 

 

D-na Eugenia Drăgușanu „v-am spus pentru că pe teren au fost suprapuneri cu 

alte proiecte, spațiile verzi nu putea să lucreze suprafața până când nu se termina, 

ENET-ul cu canalizările, CUP-ul, gazele, nu se putea face gazonarea până când nu s-ar 

fi eliberat terenul de celelalte proiecte. Nu din vina noastră.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „eu nu am spus că e din vina dumneavoastră, dar 

orice proiect are o succesiune de lucrări și acestea nu trebuiesc prevăzute de la început? 

Mi se pare alandala. Este un termen destul de mare, nu s-a mărit de la 5 luni la 7 luni, ci 

la peste 4 ani din ce știu eu. Aș vrea să vă mai întreb cine poartă responsabilitatea pentru 

intervenții în cadru PIDU? Această necoordonare, cine, unde apare această 

responsabilitate, la cine apare? Această necoordonare a lucrărilor, pentru că aici s-au 

făcut niște cheltuieli în plus, nu? Trebuie să fiți de acord cu acest lucru. A cheltuit și 

ENET-ul și ceilalti, toată lumea a cheltuit. Lucrările s-au făcut haotic, nu?” 
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D-na Eugenia Drăgușanu „eu am gestionat un proiect și punct. Mai departe nu 

știu să răspund.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „pe mine mă doare că s-au pierdut bani în 

momentul acela, s-au pierdut foarte mulți bani și aici am eu neclarități și vreau să le 

lămurim, nu dau vina pe nimeni, dar trebuie să fim transparenți atâta tot, nimic altceva.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „municipiul Focșani în acea perioadă a 

câștigat mai multe proiecte pe același amplasament. În perioada respectivă d-le 

consilier, ne-am trezit cu foarte multe proiecte aprobate. Prelungirea acestui contract cu 

PIDU pe zona spații verzi s-a făcut cu aprobarea și avizul Ministerului Dezvoltării, 

adică a finanțatorului tocmai pentru ca toate celelalte proiecte care însemnau 

infrastructură în interiorul acestor cartiere și asta înseamnă și canalizare și apă și 

termoficare, nu puteam să facem spații verzi înainte să rezolvăm infrastructura din 

pământ. Nu puteam să renunțăm la toate aceste proiecte deodată ce le-am câștigat și 

evident că împreună cu finanțatorul și asta v-o spun din experiența mea pentru că eram 

viceprimar la vremea respectivă și în dicuțiile cu Primarul Bacinschi la momentul 

respectiv și cu aparatul de specialitate toți managerii de proiect din cadrul acestor 

proiecte s-au pus de acord astfel încât lucrările din cadrul acestor proiecte să nu se 

suprapună tehnic că de fapt și de drept aici a fost o problemă tehnică. S-a rezolvat prima 

dată cu infrastructura la termoficare, după care s-a rezolvat partea de apă și apoi evident 

alei, străzi și în final spațiile verzi. Spațiile verzi în mod logic și normal și firesc 

trebuiau să fie ultimile. Când vă faceți o casă cred că prima dată vă construiti casa și vă 

faceți pavimentul în curte și apoi vă puneți gazonul, zic și eu.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-le președinte am ascultat foarte bine și documentat ce 

a spus d-na Drăgușanu și cred că am înțeles toți consilierii foarte bine. Noi ne-am 

confruntat în aceste trei etape de consultări pe acest proiect și cred că nu au fost 

probleme și au fost lămurite foarte clar aici și chiar apreziez modul cum a prezentat d-na 

Drăgușanu. Aș vrea să spun că unul care a mai inițiat proiecte, eu când am inițiat un 

proiect întâi m-am documentat împreună cu cetățenii, apoi am venit la Primărie, am 

discutat cu cei din compartimente, am discutat cu Primarul. Nu punem întrebari în plen 

aici. Eu cred că cei care au inițiat astăzi proiectul dumnealor trebuia să ne lămurească cu 

unele aspecte și cred că d-na Drăgușanu a făcut-o foarte bine și nu cred că mai trebuiesc 

discutate și alte lucruri care după părerea mea dăm de treabă la niște oameni și 

întreținem niște spații verzi care sincer să vă spun arată foarte bine la ora actuală, atât 

zona de sud, mă refer și la cartierul Mîndrești care arată foarte bine. Și ca atare suntem 

în săptămâna mare, nu cred că sunt probleme de natură spirituală aici să încriminăm, nu 

dăm bani, dăm de muncă și cred că este foarte bine, spun eu. Eu voi vota acest proiect 

de hotărâre.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „acum îl înțeleg pe dl. consilier Nițu că a inițiat 

proiecte, o fi inițiat proiecte, dar proiecte cu fonduri europene mai aveți de studiat d-le 

consilier. Eu acum vroiam să întreb dacă este dl. director de la Direcția de Dezvoltare 

este aici? Vroiam să-i pun dânsului  o întrebare. Eu spun că dl. director trebuia să fie 

aici așa era normal, la orice ședință orice director din subordinea Primăriei trebuie să 

participe la ședințe și să fie prezent pentru a răspunde întrebărilor noastre. Direcția de 
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Dezvoltare are capacitatea tehnică și umană ca să se ocupe de întreținerea acestor spații 

verzi? Eu am mari suspiciuni pe acest lucru.” 

 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „în primul rând dragi colegi dl. director 

Lungu a fost prezent până cu 2-3 minute înainte de începerea ședinței, poate unii l-au și 

observat în sală. Datorită faptului că avem o problemă cu monumentul din Piața Unirii 

chiar în vârf a căzut o placă acum o jumătate de oră, este în Piața Unirii cu cei de la 

Pompieri acum. În legătură cu capacitatea Direcției de Dezvoltare de a administra cele 

122 ha bineînțeles că Primăria împreună cu Direcția de Dezvoltare au analizat îndelung 

această problemă, avem întreaga capacitate pentru a adminstra spațiile verzi, mai mult 

decât atât dacă vă aduceți aminte stimați colegi în bugetul care s-a alocat Direcției de 

Dezvoltare s-au alocat niște bani și pentru implementarea unui sistem de irigații în zona 

sud care este cea mai vastă. Lucrările vor începe imediat după Paște și pot să vă anunț 

pe această cale că în zona sud în tot ce înseamnă spații verzi vom avea sistem de 

irigații.”  

 

D-na consilier Alina Ramona Drumea „eu aș avea o întrebare pentru d-na 

Drăgușanu. Doamnă dumneavoastră ați lansat în mediul on-line o scrisoare adresată     

d-lui Primar în care ați spus că acest proiect este făcut pe genunchi. Vă rog să ne 

explicați nouă și cetățenilor ce înseamnă un proiect făcut pe genunchi? Este afirmația 

dumneavoastră.” 

 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „iertați-mă nu e frumos să intrerup, d-le 

președinte vă rog să ma scuzați, mi se pare că ne transformăm într-un organ polițienesc, 

nu are nici o legătură cu scopul nostru. Dar a face ceva pe genunchi vă explic eu, 

uitați.... Sincer cred că ne dăm seama cu toții că nu face obiectul ședinței noastre.” 

 

D-na consilier Alina Ramona Drumea „ba da, este o afirmație pe care doamna 

și-a atribuit-o. Scrisul rămâne scris. A circulat în mediul on-line, peste tot, vreau ca 

doamna să explice, pentru că văd acum că totul este ok, proiectul este finalizat, trebuie 

votat. Corect trebuie votat, dar vreau să ne explice și nouă.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „doamna a explicat, a fost clar tot ceea 

ce a spus dumneaei restul dacă aveți alte întrebări puteți să i le adresați în particular și 

tot în mediul on-line să le și distribuiți dacă cumva apar alte probleme. O simplă 

exprimare nu trebuie luată acum de bună și nu trebuie neapărat să punem un om la zid 

pentru că a scris o chestie pentru că așa a gandit-o la un moment dat. Nu face obiectul 

acestei ședințe.” 

 

D-na consilier Alina Ramona Drumea ”d-le consilier eu nu am făcut o acuzație, 

eu am citat din ceea ce a scris doamna.” 

 

Dl. președinte de ședință Mihai Nedelcu „puteți discuta cu dumneaiei în 

particular și vă poate spune ce s-a întâmplat.” 
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Dl. consilier Neculai Tănase „observ că este un pic de reținere în a fi 

transparenți pentru că până la urmă noi vrem să votăm acest, dar haideți să fim 

transparenți. L-am inițiat, dar nu-l votăm pentru că așa vreți dumneavoastră, votăm în 

urma unor explicații pentru că trebuie să știm acest lucru. Vreau să-l întreb pe dl. 

secretar. D-le secretar există intenția de a se externaliza acest serviciu de îngrijirea 

spațiilor verzi? Pentru că tot se discută și este bine să știm pentru că Doamne Ferește se 

întâmplă peste vreo lună, două, trei și dumneavoastră spuneți că nu domnule nu se 

externalizează, atunci e clar. Dacă spuneți că nu se externalizează, nu se externalizează  

ca să risipim orice discuție, că se discută prea des acest lucru, că se urmărește 

externalizarea acestui serviciu.” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „mă confundați 

d-le consilier, nu am calitate de ordonator principal de credite, nu pot iniția proiecte de 

hotărâri, nu am calitate în a gândi alocări bugetare. Rolul meu este de a aviza proiectele 

de hotărâri și a contrasemna hotărârile pe care dumneavoastră ca și consilieri sau 

Primarul le inițiază.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „atunci să pun întrebarea liderului de grup PSD 

pentru că dânsul probabil știe mai multe. D-le consilier există intenția de a externaliza 

acest serviciu? Sau dumneavoastră d-le viceprimar pentru că sunteți înlocuitorul d-lui 

Primar Misăilă.” 

 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „am mai discutat problema aceasta și ieri. În 

nici un caz, absolut în nici un caz nu există această intenție. Îm primul rând din punct de 

vedere legal noi nu putem încredința această lucrare, administrare  a celor 122 ha unei 

alte firme. De ce? Pentru că noi avem firma noastră prin Direcția de Dezvoltare suntem 

obligați să o încredințăm, suntem obligați să o încredințăm atât legal cât și prin 

dezvoltarea proiectul inițial, asta a fost o condiție de bază. Cine va administra lucrarea 

la final? D-na Drăgușanu este așa? A fost trecută Direcția de Dezvoltare de la început?” 

 

D-na Eugenia Drăgușanu „da, de la început, este în contractul de finanțare 

stipulat. Angjamentul Primăriei este ca Direcția de Dezvoltare să preia spre mentenanță 

timp de 5 ani.” 

 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „mai mult de atât în proiectul pe care 

dumneavoastră l-ați introdus, au fost scoase 10 posturi la concurs special pentru 

administrarea acestui proiect, la finalizarea lui, posturi pe care noi deja le-am scos la 

concurs la Direcția de Dezvoltare.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „de ce ați acceptat hotărârea aceea pe care a 

respins-o Prefectura, 232 parcă, să fie adoptată deși a avut mai puțin de 2/3 din voturi? 

Dumneavoastră nu ați mai avut precedente de acest fel? Cum ați acționat în cazul 

acestora? Cine este responsabil pentru această situație? D-le secretar vă rog să-mi 

răspundeți la ce v-am întrebat.” 
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Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „d-le consilier 

cu tot respectul și cu toată considerația pentru profunzimea întrebării vă reamintesc 

faptul că luna trecută, în ședința ordinară v-am justificat faptul că atunci când s-a 

adoptat Hotărârea nr. 232 Consiliul Local municipal era alcătuit din 20 de consilieri, 

motivat de faptul ca dl. Ștefan Ion și-a prezentat demisia din funcția de consilier. Din 

punctul meu de vedere matematic 2/3 din 20 sunt 13 voturi. 13 voturi a obținut 

Hotărârea nr. 232 la momentul iulie 2016. Așa cum mă repet și susțin si astăzi că pentru 

a fi adoptată această hotărâre are nevoie de 2/3 fiind vorba de probleme de patrimoniu și 

cvorumul necesar minim pentru ca acest proiect de hotărâre să fie acceptat este de 14 

voturi raportat la 21 de consilieri, cât sunt astăzi în funcție. Este in regulă?” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „din punct de vedere legal dumneavoastră spuneți 

că a fost ok?” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „13 voturi la 

momentul iulie 2016 erau suficiente pentru acea hotărâre.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le secretar dumneavoastră reprezentați 

legalitatea, dumneavoastră din punct de vedere legal spuneți că a fost ok, nu?” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „da d-le 

consilier.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „înseamnă că în perioada asta a fost o hotărâre care 

nu a fost acceptată, a adus sau nu a adus un prejudiciu această hotărâre? 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „d-le consilier 

cred că denaturați discuția.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „d-le secretar acea hotărâre a fost ilegală. Dacă a 

fost legală de ce nu mergem pe acea hotărâre?” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „d-le consilier 

v-am răspuns și luna trecută la comisii și aseară am făcut aceeași discuție. Vă rog să vă 

amintiți că aceeași discuție am avut-o și la ordinara de luna trecută când v-am răspuns 

că Prefectul după 6 luni și 4 zile a introdus la instanța de contencios o acțiune prin care 

apreciază Hotărârea nr. 232 ca fiind nelegală.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „deci Hotărârea a fost legală asta a noastră?” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „d-le consilier, 

repet Prefectul apreciază că acea Hotărâre ca fiind ilegală și acesta este motivul pentru 

care a  atact această Hotărâre la instanță.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „dumneavoasră apreciați că a fost legală?” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „da.” 
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Dl. consilier Neculai Tănase „am înțeles, dumneavoastră spuneți că a fost legală 

și acum este o contradicție cu Prefectura.” 

 

Dl. secretar al municipiului Focșani Eduard Marian Corhană „d-le consilier 

v-am spus ca și artificiu că există varianta să ne judecăm doi ani de zile și tot ceea ce s-a 

făcut prin acest proiect să se usuce din cauza vremii și să nu mai fie funcțional si să fim 

în situația de a rambursa banii pentru că nu am fost în stare să implementăm și să ducem 

mai departe ceea ce a investit Uniurea Europeană sau să promovăm o altă acțiune prin 

care să încredințăm Direcției de Dezvoltare suprafața de 122.000 mp.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „d-le președinte e suficient după părerea mea, dânșii 

întreabă niște lucruri care au fost lămuri de „n” ori dupa părerea mea în Consiliul Local. 

D-le consilier Tănase s-au lămurit că au fost comisii.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „țin să reamintesc că fiecare are dreptul să 

ia cuvântul în Consiliul Local și fiecare are deptul să-și spună opinia indiferent dacă se 

prelungește sau nu ședința, dacă fiecare are treabă sau nu acasă. Asta mai puțin contează 

suntem în Consiliul Local și trebuie să punem întrebările pe care fiecare vrea lămuriri la 

ele. Dacă spunem întradevăr că aparatul tehnic și secretarul municipiului Focșani sunt 

pro Consiliul Local și ne aduc la dispoziție toate lămuririle de care avem nevoie, țin să 

reamintesc că și acum 8 luni și săptămana trecută când a fost ședința ordinară, cât și 

acum revin cu informez că Hotărârile de Consiliu Local 368 și 369 care fac referire la 

acest proiect de hotărâre cu amenajarea spațiilor verzi nici cum nu se pot accesa pe   

site-ul Primăriei. Revin se incalcă Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile publice. Cine este răspunzător? Mi s-a spus că nu s-a știut, am spus-o și în 

nenumărate rânduri la fel nu s-a întâmplat nimic. Mai am încă o întrebare. Proiectul 

acesta despre care vorbim acum trebuia finalizat la 31.12.2015, el s-a prelungit până la 

30.06.2016 pe banii bugetului local, poate cineva, mă gândesc că d-na director 

economic să-mi spună care sunt banii care s-au cheltuit din bugetul local informativ?” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „6 miliarde.” 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu „mulțumesc și am cerut la fel în 

nenumărate rânduri d-nei Costin să-mi spună devizul de cheltuieli aferent fiecărui 

cartier în parte, lucru care nu s-a întâmplat până acum.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „d-na Drăgușanu nu m-ați lămurit cine a făcut 

recepția acestui proiect?” 

 

Dl. consilier Mihai Petruț „atât eu cât și cei prezenți în sală cred că nu am 

înțeles foarte bine un lucru extrem de simplu, mi se pare mie. Dacă dumneavoastră ați 

inițiat acest proiect cred că absolut toate lucrurile acestea trebuia să le știți dinainte. 

Inițiați proiect prin care trebuie să dăm în administrația Direcției de Dezvoltare spațiul 

verde și întrebați acum dacă poate să-l gestioneze? Eu cred că lucrurile acestea trebuia 

să le știți foarte bine dinainte și în momentul când ați inițiat proiecul l-ați inițiat ca să-l 

votăm, dar la câte probleme ați ridicat, acum după ce ați inițiat acest proiect mi se pare 

că din nou nu vreți să-l votați.” 



 12 

 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „țin să reamintesc colegilor, că am 

senzația că discuția se prelungește nepermis de mult. Țin să reamintesc colegilor că 

această ședință extraordinară a fost inițiată pentru că avem o urgență majoră, primele 

două proiecte de hotărâre, de aceea ne-am întâlnit la ora 11,00 și nu la ora 16,00. Nu 

stăm pentru un singur proiect pe care l-am discutat și data trecută, l-am discutat și în 

comisii de două ori și astăzi din nou. Au primit lămuriri și de la managerul de proiect. 

D-le președinte haideți să supunem la vot.” 

 

Dl. consilier Ionuț Filimon „d-na Drăgușanu nu m-ați lămurit cine a făcut 

recepția proiectului? Eu nu am înțeles.” 

 

D-na Eugenia Drăgușanu „o comisie formată din 7 membrii plus invitați, 

constructorul, dirigintele de șantier, ISC-ul, consultantul.” 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „eu mulțumesc d-nei Drăgușanu, dar cred că dacă 

această discuție ar fi avut loc pe 28 martie acum nu am mai fi stat atât de vorbă. Dacă o 

invitam atunci pe d-na Drăgușanu cred că se eliminau foarte multe elemente, iar ceea ce 

au ridicat colegii mei acum, nu au ridicat întrucât noi nu suntem în cunoștință de cauză 

au vrut să le ridice și pentru focșăneni să le asculte și dânșii despre ce probleme este 

vorba nu neapărat că nu suntem noi lămuriți.” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase „dl. consilier Petruț are dreptate, noi am inițiat 

acest proiect, dar l-am inițiat din motive de oportunitate, deci nu puteam să-l așteptăm 

pe dl. Misăilă să vină din Japonia. Am înțeles caracterul de urgență cum am spus și mai 

devreme, dar nu putem să votăm oricum, deci noi trebuie să fim cunoscători a tuturor 

situațiilor din spatele acestui proiect. Ca să-l așteptăm pe dl. Primar să vină din excursie 

era cam mult și se usucă iarba.”  

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 137 

 

 

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

şi completarea art. II al Hotărârii Consiliului Local nr. 517/2016 pentru 

modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 85/2016 privind aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea şi 

funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciilor de salubrizare în municipiul 

Focşani . 
 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Dan Buzoi „aș avea și eu o întrebare dacă aceasta a fost ideea d-lui 

Primar sau au participat la dânsa și d-nii Matișan și Mersoiu? La lucrul acesta mă 

gândeam și eu mai demult și de aceea am întrebat pentru că în vizita care am făcut-o era 
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o chestie de genul acesta și chiar mă gândeam și vroiam să vin și eu să vorbesc cu dl. 

Primar pe această temă, întrucât acolo este un ONG care execută exact același gen de 

lucruri pentru oamenii cu dizabilități.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „s-a explicat și la comisie pentru că sunt 

foarte multe haine strânse și Protoieria, am înțeles, că nu mai face față distribuirii lor, de 

aceea vrem să dăm posibilitatea și ONG-urilor, cu atât mai bun.”  

 

Dl. consilier Dan Buzoi „acesta este motivul Hotărârii de Consiliu de astăzi, 

pentru a participa un ONG drept pentru care mi-am arătat disponibilitatea pentru a 

colabora.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „orice ONG specializat pe așa ceva, pe 

acțiuni sociale este liber să vină și să încheie contract cu Primăria.” 

 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „aș vrea să completez la ceea ce a spus dl. 

consilier Matișan, nu numai că va fi un proces verbal de predare-primire, dar va veni în 

final după o săptămână sau după ce va da aceste hăinuțe la copii, oameni săraci, cu un 

desfășurător unde s-a dus, în comuna ”x”, va face o listă ca să știm și noi cine a primit și 

cum a primit. Este un lucru normal, este trecut și în protocolul care va fi încheiat.” 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 138 

 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de 

hotărâre privind aprobarea procedurii de selecție a partenerilor pentru încheierea 

unui acord de parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în 

cadrul programului operațional capital uman 2014-2020. 

 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „s-a observat în proiect o eroare de 

redactare, a rămas scris data veche de la registratură, atunci când s-a depus pentru prima 

dată proiectul. Și amendamentul pe care vreau să-l fac la punctul nr.5, la capitolul 

depunerea documentelor din anexa la proiect se va elimina termenul de depunere la 

registratură și termenul de transmitere a solicitărilor de clarificare de către aplicanți. 

Este o chestiune de redactare.” 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bogdan Emilian Matișan și se 

aprobă cu 17 voturi „pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adoptă cu 17 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 139 
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Dl. consilier Neculai Tănase „vroiam să-l rog pe dl. consilier Matișan să facă o 

listă cu consilierii PSD care au fost la cursuri.” 

 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „ei nu au nevoie d-le consilier.” 

 

În sală este dl. Dan Dumitru Președintele Asociației Județene de Fotbal și dorește 

să ia cuvântul pentru a expune câteva probleme pe care le întâmpină. 

 

Dl. Dan Dumitru „vin în fața dumneavoastră pentru că săptămâna trecută toate 

cluburile de copii de juniori din Foșani, probabil dumneavoastră nu știți și de aceea am 

ales să vin aici, au fost chemate la Clubul Sportiv Municipal 2007, clubul patronat de 

către dumneavoastră și li s-a impus din nou acea taxă de antrenamente, care a mai fost 

până în 2015, dar mai nou au găsit o Hotărâre de Consiliu Local sau o adresă nr. 196/ 

26.06.2014 în care li se aplică și taxe pe meciurile oficiale. Vorbim despe copii, ori 

acest lucru afectează pe lângă faptul că Baza Sportivă s-a închis din nou în plin sezon 

competițional. Să căutăm să înțelegem acest lucru pentru reabilitate, eu vă spun că în 

momentul acesta am fost nevoiți să suspend campionatele județene de juniori, o 

activitate pe care dumneavoasră nu o percepeți pentru că nu are atâta vizibilitate, dar ea 

există și este destul de intensă la nivelul județului Vrancea. Din cauza cluburilor din 

Focșani care nu au unde să joace eu am suspendat aceste campionate și am obligația să 

vă anunț că neparticiparea unei echipe campioane din județul Vrancea la Campionatele 

Naționale de Juniori, respectiv la fazele naționale atrage după sine interzicerea dreptului 

de participare la barajul de promovare la liga a III-a a echipei de seniori. Adică în 

principiu a echipei care este patronată tot de dumneavoastră Consiliul Local care este 

lider în acest moment în Campionatul Județean. Este mai mult de discutat pe această 

temă, dar am vrut să atrag acest semnal de alarmă, să nu ne auzim peste o lună de zile, 

peste o lună jumătate că sunt eu paria. Sper ca în continuare să avem o colaborare foarte 

corectă și nu am venit pentru mine, am venit în interesul copiilor, Liceului cu Program 

Sportiv care este angrenat într-o fază superioară și are în perioada următoare două 

meciuri foarte grele, poate câștiga seria, dl. director și consilier Petruț este aici, dar nu 

au unde să facă antrenament. Trebuie cumva găsită o soluție și pentru acest lucru. Să 

eliminați taxele pentru că copii nu au alternativă.” 

Dl. consilier Mihai Petruț „puteți face o solicitare în acest sens, cu siguranță nu 

putem elimina aceste chirii pentru absolut toate cluburile particulare din oraș pentru că 

nu mi se pare normal, cel puțin mie, ca Primăria, Consiliul Local să pună gratuit la 

dispoziție Bazele Sportive pentru cluburile particulare, poate fi făcut acest lucru dar în 

anumite condiții avantajoase și pentru Clubul Primăriei. În acest sens faceți o solicitare 

concretă, iar referitor la îngrijirea bazei trebuie vorbit acest lucru din timp ca cei care se 

ocupă de acest lucru să într-o anumită perioadă când este o pauză competițională.” 

Dl. Dan Dumitru „d-le director și consilier local Petruț eu nu-mi fac decât 

datoria să sesizez acest lucru. Eu nu beneficiez de aceste gratuități, eu am venit doar cu 

ideea și din experiența mea eu vă spun ceea ce am spus. Eu am venit să semnalez că nu 

pot desfășura această competiție, deci practic nu este problema mea. La mine este foarte 

simplu, programez meciurile, echipele din Focșani vor pierde fiecare meci cu 3-0 pentru 

că nu au asigurat condițiile de joc. Să facem o diferență, nu-mi cereți mie să reduc 

taxele. Eu am venit să vorbesc în numele tuturor cluburilor din municipiul Focșani.” 
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Dl. consilier Neculai Tănase „d-le Dumitru mai este cineva taxat, așa cum 

sunteți dumneavoastră taxați? În al doilea rând mă adresez colegilor, eu știu de exemplu 

că este învățământul sanitar Hippocrate care primeste bani de la Consiliul Local. Făcând 

o analogie eu cred că am putea să.....” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „este de stat d-le consilier.” 

 Dl. Dan Dumitru „este o discuție mai lungă pe această temă.” 

Dl. consilier Neculai Tănase „mai este cineva care plătește?” 

Dl. Dan Dumitru din cunoștințele mele nu am mai auzit ca în nici un județ să se 

plătească taxe pe bazele spotive ale Primăriei. Acum ce este drept la Focșani este o bază 

de excepție, din păcate nu prea o folosim de 5 ani în luna aprilie când este cea mai 

importantă lună pentru copii, dar cred că aceste cluburi s-ar pregăti și în condiții mai 

puțin bune, dar având în vedere că terenul de la Mîndrești este arat, terenul de la Nord 

este de rugby, nu este dotat, nu este omologat pentru fotbal, singura bază sportivă unde 

se poate juca fotbal este la Sud și aceste taxe din punctul meu de vedere sunt 

inoportune.” 

Dl. consilier Mihai Petruț „vă dați seamna ce s-ar întâmpla dacă toată lumea ar 

ști că acea bază din Sud este pusă gratuit la dispoziție tuturor cluburilor? Păi mâine ar 

apărea 100 de cluburi care vrea toate să joace acolo gratuit.” 

Dl. Dan Dumitru „eu aș propune ca aceste cluburi să încheie un contract de  

parteneriat. Sunt soluții dar trebuiesc discutate și vă rog să-i dați totuși importanța 

necesară acestui fenomen.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matișan „d-le Dumitru veniți la comisia de 

învățământ, sport, tineret pe care o facem la fiecare ședință ordinară și veniți cu o 

propunere concretă, scrisă și o depuneți la noi. Nu găsim soluții acum aici.” 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:  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. 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         S E C R E T A R U L 

                       Mihai Nedelcu                      MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                Eduard-Marian Corhană 
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