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 ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

        

MINUTĂ  
din 10 martie 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 10.03.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia d-

nului Primar nr. 3266/04.03.2016, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 
19 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri, absentează d-nii consilieri: 

Dragoş-Puiu Horhocea şi Gheorghiţă Berbece. 

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-nul Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani; 

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

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

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef Serviciul juridic contencios; 

 d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură, cadastru; 

 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 

 d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 

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

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

Consiliului local;  

 d-nul Florinel Ionaşcu - Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local;  

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

 d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 
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 d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

 d-nul Săndel Ghiuţă – Director Serviciul public comunitar de evidenţa 

persoanelor Focşani; 

 d-nul Ion Gheorghe - Director Poliţia Locală Focşani; 

 

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: prezintă proiectul ordinii 

de zi care cuprinde 13 puncte. 
  

 Sunt discuţii referitoare la ordinea de zi şi anume: 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „aşa cum am discutat şi la 

comisiile reunite, acum câteva minute, având în vedere că la proiectul nr.4 au fost 

discuţii în ceea ce priveşte titlul acestui proiect şi conţinutul lui, vă propun 

retragerea lui de pe ordinea de zi a acestuia şi punerea lui pe ordinea de zi la şedinţa 

ordinară din luna aceasta. Refăcut, bineînţeles, ca rezultat al discuţiilor de astăzi de 

la comisii”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „dacă nu mai sunt alte 

propuneri”. 
 

 Se supune la vot proiectul retragerea de pe ordinea de zi, şi se aprobă cu 19 de 

voturi “pentru”. 
 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „vă mulţumesc. 

Proiectul nr.4 nu mai este pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi”. 
 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „aş dori să introduc pe ordinea de zi  

următorul proiect. 

- proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită către 

Societatea Naţională de Cruce Roşie – Filiala Vrancea, pe perioada 2.03.2016 – 

31.12.2016 a imobilului şi construcţie şi teren aferent în suprafaţă de 328 mp. situat 

în Focşani, str.Albinei nr. 18. în vederea derulării proiectului Adăpost de noapte 

Sfîntul Nicolae cel Nou pentru oamenii străzii”. 

 

 Se supune la vot proiectul introducerea pe ordinea de zi, şi se aprobă cu 19 de 

voturi “pentru”. 
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 Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul ordinii de zi, şi se aprobă cu 19 

de voturi “pentru”. 
  

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

aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi 

lung a serviciilor de salubrizare în municipiul Focşani; 

  

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „m-am uitat pe proiect, aş fi dorit să văd, 

serviciile astea de salubritate dacă ar avea nişte condiţii mai moderne, dar tot cu 

mătura facem curăţenie în continuare în oraş, nici odată pe zi?  

Ţinând cont de experienţa anului trecut, aceleaşi chiştoace pe care eu la un 

moment dat le pomeneam, sunt acolo. Nu le-a luat nimeni. 

 M-aş fi gândit şi la un telefon verde prin care cetăţenii municipiului Focşani 

să poată să aducă la cunoştinţa serviciului de salubrizare punctele nevralgice din 

oraş cu gunoaie. Acestea ar trebui lichidate în sistem de urgenţă. 

Rugămintea mea ar fi, să putem să punem în practică, măcar acest sistem 

telefonic prin care oamenii să poată să aducă la cunoştinţă mormanele de gunoaie 

care sunt între blocuri”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „ce să înţeleg, este o 

propunere pentru viitor, este un amendament? 

Îl formulaţi ca un amendament? Sau îl formulaţi ca atare şi …”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „bănuiesc, că la măturare, odată pe zi cu 

mătura, să poată face curăţenia şi nu-i mai bine să facem cu maşina? ”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „din ce am înţeles, aici se vorbeşte despre taxele  

pentru cei care nu au contracte cu salubritatea …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „nu. Următorul …”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „putem d-nule Preşedinte să-l luăm ca şi un 

amendament…”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „deci, cum ar suna 

amendamentul, dacă …?” 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „aş dori înlocuirea acelor mături cu nişte 

maşini …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „asta nu o punem în 

regulament … Nu, vorbeam de telefonul verde…”. 
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D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „telefonul verde ar putea să … 

Eu am fost  şi … d-nul Matişan a fost şi dumnealui în Letonia şi a văzut ce 

uşor se poate face”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „un pic de linişte, că ne 

încurcăm în mături”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „ce aprobăm noi astăzi, aprobăm 

o strategie privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung. 

Acum, ce aţi citit dvs. vis-a-vis de mătură, credeţi-mă că sunt anumite zone în 

oraş, unde chiar dacă îţi doreşti să o faci mecanizat, nu se poate. 

Şi atunci, nu poate fi eliminat acest subiect şi această modalitate de a face 

curăţenie pe străzi, nu poate fi eliminată din interior. 

Vă dau un exemplu foarte simplu, care este aici aproape, Str.Popa Şapcă, 

celebra stradă. Acolo, de abia intră maşina de gunoi. 

Ca şi modalitate de a face curăţenie, în această strategie sunt trecute toate 

modalităţile prin care se poate executa acest lucru. Inclusiv mătura. Adică, nu o 

putem elimina. Asta este ideea”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „ideea mea a fost, ca pe viitor, de exemplu, pe 

B-dul Unirii. De la Sud, până la Gară, se pot folosi mijloace …”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: “se folosesc …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „se folosesc …”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „eu nu am observat… nici la deszăpeziri, 

nici la …”. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „nu, se folosesc …”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „d-nul Viceprimar ne poate spune ce 

utilaje au luat în …” 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „eu aş vrea să motivez votul meu. 

 Recunosc, nu am reuşit să citesc cu mare atenţie această strategie. 

 Cred că o strategie pe termen mediu şi lung are nevoie de multă atenţie şi de 

un vot în cunoştinţă de cauză. 

 În consecinţă, ca prezentarea lui într-o şedinţă extraordinară mi s-a părut 

nepotrivită, dar am zis să nu fac discuţii la ordinea de zi. 
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 În consecinţă eu mă voi abţine la acest proiect de hotărâre”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „ca şi procedură, acest 

proiect a fost de interes public şi a stat pe site-ul Primăriei şi stă de ceva timp …din 

ianuarie”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „asta am vrut să spun şi eu dar, 

mai completez un pic. 

Strategiile acestea pe care noi le aprobăm, dacă mai ţineţi minte, am aprobat 

şi strategia de dezvoltare a Municipiului Focşani. Această strategie face parte, dacă 

vreţi, puteţi să o luaţi ca un subcapitol la acele strategii, fără de care probabil, 

executivul s-a gândit că fără de care accesarea unor fonduri pe acest subiect de 

mediu şi de curăţenie a oraşului nu se poate realiza. 

Ştiţi foarte bine că la fonduri europene, tot timpul îţi cer. Să ai strategie locală 

de dezvoltare, plus alte strategii pentru domeniile la care ceri finanţare. Drept pentru 

care această strategie mi se pare ok şi dacă am şi duce-o la bun sfârşit atât cât ea este 

prognozată ar fi excepţional. Sper să găsim şi sursele de finanţare necesare”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „ştiam întâmplător că proiectele pe 

care le pune Primăria spre consultare publică  pe site, au o frecventare foarte redusă. 

 Dacă puteţi să-mi spuneţi d-na Carmen sau d-nul Cazaciuc, câte observaţii aţi 

primit pe marginea acestei strategii, pe site-ul Primăriei municipiului Focşani ?”. 

 

D-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane: „nu s-au 

primit observaţii”. 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „nu s-au primit observaţii”. 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „nu ştiu Tudorel, ce răspuns aşteptai de la d-

na … sau unde ai vrut să baţi cu faptul că nu s-au primit …obligaţia municipalităţii 

este să publice pe site. Obligaţia noastră ca cetăţeni este să venim cu observaţii. 

Dacă tu, eu sau orice alt cetăţean nu a venit cu observaţii la acest proiect, nu 

cred că putem învinovăţi Primăria municipiului Focşani. Ar trebui să ne uităm cu 

atenţie, eu aşa am înţeles sensul întrebării, să ne uităm cu atenţie la felul cum 

cetăţenii municipiului Focşani sau noi ca şi consilieri ne exercităm dreptul acesta de 

intervenţie în procesul legislativ. Cred că aici este mai degrabă problema”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „mă scuzaţi că am  

declanşat discuţia aceasta. 

 

Eu am făcut afirmaţia, d-nul consilier Trofin a spus că nu a studiat suficient  

proiectul. Eu am spus că stă pe site din ianuarie. Eficienţa postărilor on-line ale 

materialelor Primăriei, ştiu, am ridicat şi noi problema asta că, poate ar trebui să 
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facem atenţi cetăţenii în alt mod că se votează proiecte de importanţă, şi cerusem la 

momentul acela, la Comunicare, să îmbunătăţim, reiau, comunicarea cu cetăţenii. 

Pentru că tot vorbeam de comunicare, d-nul director de la Salubritate este?  

Nu este. Cred că problema telefonului verde, este o problemă rezolvabilă de 

dumnealui. Nu este … nu ar trebui … aici este un aspect de comunicare a CUP 

Salubritate cu cetăţenii. Şi poate să o rezolve. Şi eu consider că este bine ce aţi spus. 

Şi dacă putem să găsim o soluţie ca executivul, în speţă CUP Salubritate, să 

organizeze acest telefon. Nouă nu ni se pare un lucru imposibil”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „am văzut de exemplu în Italia, nu ştiu  

dacă aţi văzut şi dvs. că de la cel care merge în cărucior că au telefoane mobile. 

În Italia, aveau plăcuţe, sunaţi la numărul cutare, pentru, cutare lucru. 

Şi cred că este mai uşor pentru noi să facem acest lucru. Să facem nişte 

tăbliţe, să punem … unde să poată cetăţeanul să … decât să montăm acum nişte 

telefoane”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „nu, nu. Telefonul verde,  

în sensul că este gratuit”. 

D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „gratuit …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „o să propunem d-nului  

Director şi o să … nu ca amendament la strategie” 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „problema, d-nule Preşedinte, aş vrea ca în 

momentul în care omul sună, aş vrea să putem şi rezolva problema asta imediat 

pentru că sunt focare de infecţie şi aţi văzut că, chiar în spate la punctul termic 

acolo, sunt porcoaie de gunoi care necesită o urgenţă”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „ştiţi foarte bine, că 

telefoanele verzi se înregistrează, ele pot fi monitorizate. Dacă problemele ridicate 

s-au şi rezolvat. 

Deci, telefonul verde înseamnă nu numai un banal număr gratuit, ci înseamnă 

o procedură. Domnul Director ştie despre ce este vorba. Şi cred că până la sfârşitul 

mandatului poate să-l facă şi să urmărim lucrul acesta”. 

 

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

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

Trofin şi Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 85. 

 

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

Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice şi 

juridice care nu au încheiat contract de salubritate şi beneficiază de aceste servicii; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „aici sunt nişte 

amendamente care sau …”. 
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D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „am nişte amendamente care s-au 

desprins din discuţiile pe care le-am avut la comisiile reunite dinaintea şedinţei, în 

următorul sens: 

- se va elimina din acest Regulament, art.7, alin.4, care prevede: nerespectarea 

utilizatorului în termen de 30 de zile stabilit în notificare pentru încheierea 

contractului de prestări servicii de salubrizare cu operatorul de salubritate, ori 

refuzul acestuia de a încheia contractul, constituie contravenţie şi se sancţionează 

conform legislaţiei în vigoare de către împuterniciţii Primarului municipiului 

Focşani şi ai Poliţiei Locale a municipiului Focşani; 

Se solicită scoaterea acestui aliniat, motivat de faptul că nu se doreşte 

amendarea imediată a cetăţeanului, care din varii motive, nu neapărat intenţionate, 

nu a reuşit să încheie acel contract. Şi atunci, hai să-i dăm un termen rezonabil de 

timp, 30 de zile, după operatorului respectiv, astfel ca cetăţeanul să intre în 

legalitate. 

De asemenea, se solicită eliminarea art.7, alin.7, de data aceasta, care prevede 

că la această documentaţie se adaugă şi procesul verbal de constatare a 

contravenţiei, deci are legătură cu alin.4, pe care tocmai l-am propus să fie eliminat. 

De asemenea, se va modifica art.7, alin.9, în următorul sens: transmiterea 

documentaţiei de la alin.6, se realizează de operator, lunar, şi aici este elementul de 

noutate, pentru noii utilizatori identificaţi până la data de întâi a lunii următoare 

celei în care a fost transmisă notificarea. Deci, practic, se referă la cei care au fost 

deja identificaţi ca producători de gunoi”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bogdan-Emilian Matişan, se 

adoptă cu 19 voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan, fiind adoptat 

cu cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 86. 

 

Drept care s-a încheiat prezenta minută.  

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETARUL 

                                                                                  MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                          Ioan-Liviu Oloeriu                              Eduard-Marian Corhană 

  

                                                                                                                     

ÎNTOCMIT, 

                                                                                              Cecilia Trufă 

 

 

 

 

 
TC/1 ex.   


