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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
Incheiata astazi, 25.08.2009, la sediul Primariei Municipiului Focsani din
B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, in conformitate cu art. 10 din Legea nr. 52/2003,
privind transparenta decizionala in administratia publica, cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Focsani.
D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani constata ca
sunt prezenti 20 consilieri locali, din totalul de 21, ca atare sedinta este legal
constituita, conform art. 40, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala, republicata in anul 2007.
D-nul consilier Adrian Colin este absent momentan, fiind retinut la o sedinta
la Consiliul Judetean Vrancea.
La sedinta participa:
- d-na Micsunica Baciu - director executiv, Directia resurse umane;
- d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica locala, legalitate;
- d-na Mioara Huica – sef serviciu investitii;
- d-na Mariana Gheorghe – sef serviciu agenti economici;
- d-na Magda Dumitrescu – inspector spec. serviciul juridic contencios;
- d-nul Luminita Mogda – inspector specialitate serviciul urbanism;
- d-na Vasilica Petronie – inspector compartiment energetic;
- d-nul Vasile Taban – sef birou impozite si taxe;
- d-nul Dan Mihai Cazaciuc – sef serviciu comunicare;
- d-na Adela Purice – inspector spec. serviciul cadastru si agricultura;
- d-na Mirela Andrei - inspector specialitate serviciul comunicare;
- d-na Violeta Dima – consilier juridic – aparatul permanent de lucru al
Consiliului Local al Municipiului Focsani;
- d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani;
- d-nul Nelu Ionita – sef serviciu Politia Comunitara;
- d-nul Gheorghe Vasilescu – director CUP SA Focsani;
- d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani;
- d-nul Filipache Sirbu – director Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani.
La sedinta mai participa reprezentanti ai mass-mediei locale.
D-nul consilier Adrian Colin soseste in sala la aprobarea ordinii de zi, la
sedinta fiind prezenti 21 consilieri.
La punctul 9 al ordinii de zi se afla proiectul de act normativ: proiect de
hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Focşani nr. 63/2002, privind obligaţiile şi răspunderile
instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice
precum şi ale cetăţenilor privind gospodărirea municipiului Focşani,
completată prin Hotărârea nr. 291/2002.
D-nul consilier Daniel Gongu propune un amendament „la art. 5, lit. o) sa se
adauge textul: sa nu patrunda, stationeze si sa opreasca autovehicule pe trotuare, sa
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nu se inteleaga autovehicule de peste 3 tone.”
D-nul consilier Cristinel Susu doreste sa faca un alt amendament in sensul ca
la art. 9, lit. „b” sa se modifice amenda de la 100 la 500 lei.
D-nul consilier Gheorghe Stan ia cuvantul: „la avizare d-nul secretar face o
mentiune cu respectarea Legii 52/2003, la ce se refera?”
D-nul Secretar Eduard Marian Corhana explica: „este procedura publicarii si
transparentei decizionale pe site-ul Primariei, proiectul de hotarare fiind avizat in
data de 8 iulie si pana pe data de 8 august a fost afisat pe site, pentru a se primi
sugestii de la cetateni.”
D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu intreaba daca nu se putea prinde
precizarea initiatorului la proiectul urmator? „Nu stiu daca faptele sanctionate
contraventional au capatat o frecventa si o intensitate atat de mare incat sa ne
determine sa mai crestem cuantumul contraventiilor.”
D-nul consilier Daniel Gongu explica de ce s-a facut acest amendament: „la
sugestia Politiei Comunitare pentru ca sunt persoane care incalca legea dar nu pot
suporta amenzile, fiind prea mari.”
D-nul consilier Vasile Pintilie intreaba cate amenzi au fost aplicate si cate sau incasat? „Credeti ca e bine sa incepem acum pe timp de criza sa mai dam
amenzi?”
D-nul Vasile Taban, sef birou impozite si taxe spune ca sunt foarte multe
amenzi neincasate.
„Proiectul care sufera acum modificari, amenzile minime si maxime veneau
dintr-un act normativ ori s-au stabilit in Consiliul Local?”, este intrebarea d-lui
consilier Ioan Liviu Oloeriu, iar d-na Micsunica Baciu, director Resurse umane
informeaza plenul ca proiectul a fost initiat pentru reactualizarea valorilor amenzilor
din lei vechi in lei noi.
D-nul consilier Daniel Gongu subliniaza ca erau mai multe greseli si s-a
incercat corectarea acestora, cum ar fii: la art. 5, lit. m), textul spunea: sa nu
depoziteze diverse materiale de constructii pe trotuare, alei de acces, corect fiind sa
nu depoziteze diverse materiale de constructie sau moloz. Molozul nu este material
de constructii ca si cimentul, caramida, boltarii etc. De aceea oamenii actionau in
justitie si castigau. Sau in textul vechi mai scria ca nu au voie autovehicule cu
tractiune animala, corect fiind vehicule cu tractiune animala.”
D-nul consilier Neculai Tanase precizeaza ca „minimul amenzii este de mare
importanta, pentru ca cetatenii au posibilitatea sa plateasca jumatate din amenda in
48 ore.”
D-nul consilier Vasile Dobre considera ca „este foarte importanta precizarea
cum ca in acest proiect de hotarare nu avem precizata conditia pentru agentul
comunitar, cand aplica minimum sau cand aplica maximum.”
„As ruga pe initiator pentru ca la art. 5 se stipuleaza: sa nu circule cu
vehicule cu tractiune animala sau cu animale pe strazile principale, daca circula cu o
vacuta sau cu un cal se incadreaza, dar tot animal este si catelul, sa se faca
precizarea expresa”, este interventia d-lui consilier Ioan Liviu Oloeriu.
Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot in forma initiala
si nu se adopta obtinand 21 voturi „abtinere”.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier
Daniel Gongu, in sensul ca la art. 5, lit. o) sa se adauge textul: sa nu patrunda,
stationeze si sa opreasca autovehicule pe trotuare si cu amendamentul d-lui consilier
Cristinel Susu in sensul ca la art. 9, lit. „b” sa se modifice amenda de la 100 la 500
lei si nu se adopta, obtinand 9 voturi „pentru” si 12 voturi „abtinere” ale d-lor
consilieri Rodica Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin
Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Ioan Liviu Oloeriu, Neagu Nistoroiu, George
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Mardare, Laurentiu Felician Doru Veber, Vasile Dobre si Gheorghe Stan.
D-nul consilier Vasile Dobre motiveaza votul „abtinere”: „nu sunt de acord
sa dam posibilitatea agentului constatator sa aplice amenda minima sau maxima,
fara sa aiba posibilitatea data de noi, unde sa incadreze minima sau maxima.
„Daca ar fi dupa logica d-lui consilier Dobre toata legislatia ar trebui
schimbata,” este interventia d-lui consilier Neculai Tanase.
„Ordonanta 2 prevede o limita minima si maxima si lasa la latitudinea
organului constatator sa aprecieze incadrarea faptei,” concluzioneaza d-nul Secretar
Eduard Marian Corhana.
La punctul 10 al ordinii de zi se afla proiectul de act normativ: proiect de
hotărâre pentru completarea H.C.L.nr. 110/267/2008 privind aprobarea
Regulamentului pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea
vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a vehiculelor expuse la
vânzare fără autorizare şi a vehiculelor fără stapân sau abandonate pe
domeniul public/privat al municipiului Focşani şi a taxelor aferente,
modificată.
D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu ia cuvantul: „proiectul defineste noi
contraventii care sa permita ridicarea autovehiculelor. Cetateanul nu este informat
despre a doua pedeapsa pe care o va primi si va spune ca nu a stiut ca o sa i se
ridice masina, el fiind pregatit doar sa plateasca amenda. Daca se poate sa facem
public ca la orice contraventie se va ridica masina.”
„Proiectele au fost postate pe site-ul primariei si cetatenii aveau posibilitatea
sa vina cu propuneri si sugestii. Va intreb daca la ora 12 noaptea voiati sa-i duceti pe
parintii dumneavoastra la spital si ati fi gasit masina blocata in parcare, cum ati fi
procedat?, clasonati si treziti tot cartierul sau sunati la 112 sa fie ridicata masina
respectiva”, intreaba d-nul consilier Daniel Gongu. Mass media sa publice in ziar ca
s-a luat aceasta hotarare de ridicare a masinilor care blocheaza alte masini.”
D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu raspunde: nu mi s-a parut potrivit
exemplul cu parintii si cu siguranta nu as fi clasonat la acea ora ci as fi gasit o alta
solutie. Cei de la Politia Comunitara au sesizat niste aspecte reale, ideea era sa gasim
si o solutie care sa fie legala si sa stea perfect in picioare in fata oricarei contestatii.
Sunt situatii de criza in care iti gasesti masina blocata.”
D-nul consilier Vasile Pintilie intervine: „proiectul nu a fost dezbatut public
pentru ca cetatenii nu au acces la internet, de aceea va propun sa dezbatem
proiectele public pe centre de cartier asa cum am fost repartizati, pe zone. Sunt
foarte multe lucruri de corectat in acest proiect de hotarare.”
„La intalnirile zonale care au avut loc pana acum s-a discutat si aceasta
problema, imi pare rau ca dumneavoastra nu ati fost,” este replica d-nei Presedinte
de sedinta Mioara Lazar.
D-nul consilier Gheorghe Stan intervine: „imi doresc ca orasul sa arate altfel
si nu fiecare sa parcheze unde vrea, de aceea voi vota acest proiect de hotarare.”
„Aceste doua proicte sunt pur tehnice si nu are rost sa le politizam Unde este
cazul sa facem amendamente sa le facem pentru ca ele sunt necesare”, este remarca
d-lui consilier Neculai Tanase.
D-nul consilier Neagu Nistoroiu este de parere ca „proiectul de hotarare este
atehnic pentru ca nu stiu daca s-a facut si cu consultarea celor de la circulatie. Care
sunt costurile necesare pentru confectionarea, montarea si intretinerea acestor
indicatoare. Este necesara angajarea de noi salariati?”
D-nul consilier Daniel Gongu precizeaza ca s-a consultat cu d-nul Gheorghe
Ion, cu d-na Micsunica Baciu si cu un agent de la Politia Comunitara.
D-nul consilier Neagu Nistoroiu este de parere ca ar fi trebuit sa existe un
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proces verbal cu ce s-a constata, ce s-a hotarat, ce s-a avut in vedere etc.
Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si nu se adopta
obtinand 11 voturi „pentru”, ale d-lor consilieri Adrian Colin, Mugurel Malureanu,
Mioara Lazar, Neculai Tanase, Daniel Gongu, Cristinel Susu, Emil Danut Popoiu,
Romeo Paul Postelnicu, Doina Fodoreanu, Vasile Dobre si Gheorghe Stan si 10 voturi
„abtinere”.
Drept care s-a incheiat prezenta minuta.
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