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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

MINUTA
Incheiata astazi, 28.07.2009, 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 19
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.
Sunt absenti d-nii consilieri Adrian Colin si Emil Danut Popoiu.
La sedinta participa:
- d-nul Decebal Bacinschi – Primarul municipiului Focsani;
- d-na Natasa Nemes – director executiv – Directia economica;
- 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 Cristina Costin – sef serviciu fond locativ;
- d-na Mariana Gheorghe – sef serviciu agenti economici;
- d-na Marta Carmen Ghiuta – sef serviciu juridic contencios;
- d-nul Gheorghe Nituc – inspector specialitate serviciul urbanism;
- d-na Cristina Ene – inspector specialitate achizitii;
- d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe;
- d-nul Marian Mihu – inspector serviciul comunicare;
- d-na Valentina Gatej – sef serviciu cadastru si agricultura;
- d-na Mirela Andrei - inspector specialitate serviciul comunicare;
- d-nul Ion Soare – inspector compartiment transport;
- 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 Ion Gheorghe – director Politia Comunitara;
- d-nul Horia Dumitrescu – director Muzeul de Istorie Focsani
- d-nul Mihai Ciobotaru – director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Focsani;
- d-nul Sandu Ghiuta – director Serviciul Public Comunitar de Evidenta a
Persoanelor Focsani;
- d-nul Gheorghe Vasilescu – director CUP SA Focsani;
- d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani;
- d-nul Sorin Francu – director Teatrul Municipal “Maior Gh. Pastia” Focsani;
- d-nul Marian Radulescu – director Liceul Sportiv Focsani.
La sedinta mai participa reprezentanti ai mass-mediei locale.

La punctul 6 al ordinii de zi se afla proiectul de act normativ: privind aprobarea modificării şi
completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 298/2006 pentru aprobarea
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înfiinţării şi alegerii formei de gestiune a serviciului public de salubrizare stradală, la
nivelul municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare.
Nu sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 10 voturi „pentru” si 9 voturi
„abtinere” ale d-lor consilieri Romeo Paul Postelnicu, Doina Fodoreanu, Vasile Dobre, Gheorghe Stan,
Mugurel Malureanu, Neculai Tanase, Cristinel Susu, Daniel Gongu si Mioara Lazar, devenind hotararea
nr. 162.
La punctul 7 se afla proiectul de act normativ: privind aprobarea modificării şi ajustării tarifelor
pentru activitatea de colectare, transport şi depozitare a gunoiului menajer şi similar în municipiul
Focşani, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 80/2007.
D-na Presedinte de sedinta, Mioara Lazar considera ca „aceste scumpiri sunt nepotrivite in plina
criza, cetateanul nu are bani sa plateasca iar noi nu incasam, mai mult decat atat, subscriu propunerii d-lui
Vina Ilie, care mi se pare interesanta in sensul amplasarii unor dispozitive speciale pentru colectarea
peturilor.”
D-nul Primar Decebal Bacinschi informeaza plenul ca in municipiul Focsani sunt amplasate astfel
de dispozitive.
Nu sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 10 voturi „pentru” si 9 voturi
„abtinere” ale d-lor consilieri Romeo Paul Postelnicu, Doina Fodoreanu, Vasile Dobre, Gheorghe Stan,
Mugurel Malureanu, Neculai Tanase, Cristinel Susu, Daniel Gongu si Mioara Lazar devenind hotararea
nr. 163.
„Ma bucur ca s-a aprobat acest proiect pentru ca locuitorii din cartierele Sud si Laminorul vor
respira un aer mai curat”, este interventia d-lui consilier Emilian Bogdan Matisan.
La punctul 9 se afla proiectul de act normativ privind aprobarea ajustării tarifelor pentru
legitimaţiile de călătorie aferente serviciului public de transport urban de călători în municipiul
Focşani, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 79/2007, cu
modificările şi completările ulterioare.
D-nul consilier Vasile Dobre ia cuvantul: „grupul de consilieri PD-L considera inoportuna
adoptarea acestui proiect de hotarare, pentru ca din acelasi motiv de criza, cetatenii merg mai mult pe jos.
Daca marim tariful, se va micsora si mai mult numarul de calatori. Stim ca SC TRANSPORT LOCAL nu
beneficiaza de subventie de la Consiliul Local, mai stim ca aceasta societate are probleme financiare, nu
putem sa lasam societatea sa ajunga la faliment, motiv pentru care vom initia un proiect de hotarare prin
care vom solicita Consiliului Local majorarea cuantumului beneficiarilor de legitimatii gratuite de la 600 lei
la 800 lei si astfel societatea va primi mai multi bani.”
„Din anul 2006 nu s-a majorat pretul biletului la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani”, intervine
d-nul Primar Decebal Bacinschi.
„Daca bugetul local a putut sa suporte subventia la agentul termic sa suporte si subventia pentru
transportul in comun”, este de parere d-nul consilier Vasile Dobre.
D-nul Primar Decebal Bacinschi intreaba „de unde vom gasi fondurile necesare pentru asigurarea
gratuitatilor.”
„Nu stiu, asta e problema dumneavoastra“, a afirmat d-nul consilier Vasile Dobre.
D-nul primar a explicat ca nu exista bani in bugetul local pentru subventionarea transportului public
si a replicat: „faceti gargara politica pentru 20 de

bani. Haideti sa vorbim de buzunarul cetateanului. Oamenii mai pot merge si pe jos, dar nu pot sta in frig la
iarna, de aceea subventia pentru energie termica era mai importanta.”
D-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar intervine: „in anexa sunt prezentate tarifele pe transportul
in comun practicate in alte orase din tara si se poate constata ca acolo unde pretul biletului este mai mic este
proportional cu gratuitatea pentru pensionari. In Buzau pretul biletului este 1 leu, subventie plus gratuitate
pentru toti pensionarii. Intr-adevar bugetul local va suporta aceasta cheltuiala. In luna martie am initiat acel
proiect de hotarare prin care am dorit sa dam acele legitimatii gratuit si cuantumul era la 10 mil. lei vechi.
Poate ca era mai bine daca am fi votat acel proiect, sau macar cuantumul sa fi fost la 8 mil. lei vechi. Ma
bucur ca ati ajuns la aceasta concluzie, fiind cea mai buna. La toate intalnirile cu cetatenii si d-nul primar
poate sa confirme acest lucru, am participat, mai putin la o intarnire si toti pensionarii au solicitat acest
lucru.”
D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu afirma ca „reprezentantul Consiliului Local in Adunarea
Generala a Actionarilor este din partea PNL. Consiliul de Administratie este un consiliu format cu pondere
din acelasi partid. Din partea PSD nu exista nici un membru in acel consiliu. Oamenii politici numiti de
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dumneavoastra propun aceasta crestere de tarife, plecand de la o cunoastere a realitatii societatii
comerciale, evident ca ei stiu mai multe decat noi. Aici se spune invers, acest lucru eu nu-l inteleg.”
D-nul consilier Radu Nitu intervine: „nu as vrea sa facem o nedreptate. Societatea de Transport
Public nu a marit pretul pentru veterani, vaduve de razboi, persoane cu handicap si elevi. Citind materialul
si vazand alte orase, plus ponderea in
structura de cheltuieli, eu consider ca trebuie sa adoptam acest proiect de hotarare. De asemenea este
preocuparea pentru un transport civilizat, prin achizitionarea a doua midibuze si exista in continuare
preocupare din partea conducerii societatii in acest sens.”
„D-le Secretar, as vrea sa dati un raspuns: Consiliul de Administratie al Companiei de Utilitati
Publice Focsani vine cu propunerea pentru modificarea tarifelor printr-o adresa. Care era calea pe care eu
trebuia sa o urmez?”, intreaba d-nul Primar Decebal Bacinschi.
D-nul Secretar Eduard Marian Corhana raspunde: „exact asa cum ati procedat, ati initiat proiectul
de hotarare, a fost supus aprobarii Comisiei de specialitate si astazi este supus adoptarii Consiliului Local.
Mai fac precizarea ca si acest proiect a fost afisat pe site-ul Primariei Municipiului Focsani pe o perioada de
o luna.”
D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu precizeaza ca „reprezentantul AGA este reprezentantul
comunitatii locale nu este reprezentantul PNL. Ca este membru al PNL nu contesta nimeni si din aceasta
perspectiva, punctul de vedere al reprezentantului AGA este cel pe care si l-a exprimat, dar asta nu
inseamna ca este obligatoriu si pentru noi, poate la alte partide este litera de lege, in partidul nostru nu se
intampla acest lucru. Cat priveste partea de majorare a tarifelor, eu as vrea sa-mi dati voie d-na presedinte
sa pun cateva intrebari d-lui director, pentru ca, dupa stiinta mea, in toata lumea civilizata, transportul in
comun este gratuit. Asa se intampla si in tari cu un PIB foarte ridicat si in tara noastra, in toate localitatile
care au un asemenea serviciu. Din informatiile pe care le am, serviciul nostru de transport a reusit sa ia
foarte putini bani din bugetul local. Dotarea cu microbuze s-a facut prin efort propriu. Stiu ca s-au luat sapte
microbuze din banii produsi in special din activitati anexe obiectului principal, iar municipalitatea, prin
grija primarului a alocat bani pentru doua microbuze. Astazi societatea se afla intr-un anumit blocaj
financiar si de aceea si aceasta solicitare. Totusi, doresc sa spun d-lui primar punctul meu de vedere ca si
cetatean. Sigur ca este important si 20 bani, la fel de important este si o

suma mai mare, dar important este ca noi sa avem intelepciunea sa ajungem la ceea ce este mai important si
anume sa gasim o modalitate ca Societatea de Transport Public sa nu sufere, iar pe de alta parte, cetateanul
sa nu scoata mai multi bani din buzunar. Asta este de fapt problema asupra careia trebuie sa ne aplecam.
Daca imi permiteti, voi pune acele intrebari:
1. ce subventie primeste societatea din partea municipalitatii la aceasta ora?
2. daca prin amendamentul propus de d-nul consilier Dobre vis a vis de proiectul de hotarare si de
hotararea care a rezultat la propunerea dumneavoastra, este ajutata societatea sau nu?
D-nul director Ion Diaconu informeaza audienta ca societatea Transport Public nu primeste
subventie din partea municipalitatii, ci acorda bani care acopera doar cheltuielile cu legitimatiile pentru
persoanele cu handicap, pentru veterani de razboi si vaduvele acestora si pentru persoanele cu handicap.
D-nul consilier Vasile Dobre continua: „intreb pe d-nul director daca noi am aprobat subventia unor
bilete de calatorie pe transport, inseamna ca vi s-a subventionat activitatea dumneavoastra? Noi Consiliul
Local si Primaria ajutam cetatenii si nu societatea de Transport Local. Sunt unitati in tara care beneficiaza
de subventie directa catre bugetul societatii?” iar d-nul director Ion Diaconu raspunde afirmativ.
D-na consilier Doina Fodoreanu doreste sa-si exprime o parere in sensul ca „majorarea tarifelor se
face conform indicelui de inflatie. Toti suntem vinovati ca s-a ajuns in aceasta situatie. Daca nu am fi votat
politic si am fi acceptat sa votam
indexarea anual, nu se ajungea aici. Daca nu vom vota in interesul cetatenilor, sa fim realisti si vom vota
politic in continuare, vom ajunge in aceasta situatie.”
D-nul consilier Neculai Tanase, doreste sa accentueze spusele d-lui consilier Romeo Paul
Postelnicu si anume ca „problema SC Transport Public este lipsa de subventie. Se stie ca in intreaga lume
transportul public este subventionat, dar trebuie si sa recunoastem ca bugetul municipiului Focsani este
sarac, din pacate, pentru ca baza de impozitare este foarte mica. Nu poti sa ai buget si pentru subventionarea
transportului public si pentru energia termica, daca te bazezi numai pe impozitul de la cetateni.”
D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu intervine: „se vorbeste aici despre lipsa de subventii ca si cum ar
fi vina cuiva. Stimati colegi, initiati un proiect sa subventionati 100% transportul public, iar ca, Consiliul de
Administratie are vointa proprie, ca nu-i ca la altii, este, asa cum a spus d-nul primar, gargara.”
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D-nul consilier Vasile Dobre face observatia: „nu avem buget pentru ca nu am avut investitii in
ultimii 10 ani in municipiu si d-nul consilier Tanase avea dreptate ca bugetul nu se constituie decat din
impozitul de la cetateni. Daca am fi avut activitati economice pe raza municipiului Focsani am fi avut mult
mai multi bani si ar fi existat posibilitatea subventionarii transportului public si a energiei termice.”
In replica, d-nul Primar Decebal Bacinschi intervine: „ati vehiculat ideea ca in Focsani nu am atras
investitori si ca nu avem industrie. In Focsani nu a mers niciodata industria. Am purtat discutii cu istorici,
cu oameni care s-au ocupat de viata economica si sociala a municipiului Focsani. Focsaniul a fost un targ de
comercianti, de prestari servicii. S-a incercat cu Laminorul, Mase Plastice, ROMSEH, dar toate acestea au
falimentat. S-a vorbit de acele parcuri industriale. Toate societatile care incheiase contracte cu Primariile
din alte orase s-au retras, ramanand cu banii cheltuiti. Credeti ca in Focsani s-ar fi fabricat vreodata
Mercedes-uri, tractoare? eu nu cred. La noi se dezvolta contructiile, comertul, turismul, serviciile.”
D-nul consilier Vasile Dobre, ca drept la replica: „eu nu contest ca lucrurile au stat asa in Focsani,
dar s-au schimbat timpurile domnule primar. Avem datoria sa incercam sa creem un parc industrial si sa
atragem investitori, care aduc profit la
buget.”
D-nul consilier Gheorghe Stan ia cuvantul: „nu pot sa fiu de acord cu dumneavoastra domnule
primar ca nu se poate face industrie, mai ales cand ati facut referire la ISEH, care pe vremuri era nu numai
mandria orasului ci si a tarii. Haideti sa vedem pe mana cui au intrat toate aceste fabrici de carer s-a ales
praful si vedeti ce s-a intamplat in alte orase din tara.”
D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu doreste ca pozitia domniei sale sa se fi inregistrat si pe
banda magnetica si sa se fi consemnat si in procesul verbal si as vrea sa spun colegului ca nu am folosit
acele cuvinte pe care le-a repetat, pentru ca eu nu le folosesc vreodata in discutie, ci doar am vrut sa spun
raspicat ca suntem aici sa rezolvam anumite probleme, printre care si aceasta pe care o avem acum in
dezbatere si ca indifrent cine este membru in AGA la Transport Public, la ENET, reprezinta municipalitatea
si nu un anumit partid politic si ca ceea ce ne transmite noua este o parere, o anumita informare sau o
analiza si noi de aceea suntem aici, sa incercam sa analizam si nu trebuie sa ne insusim ceea ce ne trimite
cineva ca informare sau raport. Sper colegul meu, dupa sedinta sa audieze banda.”
D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu considera ca „daca aveti oameni in AGA ce se presupun a fi
specialisti care cunosc situatia societatii, problemele, analiza pe un viitor scurt, ce se intampla cu societatea,
sa nu spuneti ca sunt parasutati acolo si nu mai tin legatura cu partidul care i-a trimis acolo. Ei nu au fost
trimisi acolo de noi ci de
dumneavoastra. Asta spuneam, ca daca aveti pretentia ca cei care fac parte din aceste Consilii de
Administratie sunt profesionisti, dumneavoastra veniti acum si ii contraziceti. Aceasta era neintelegerea
mea. Nu am spus alceva decat ca, dumnealor propun ceva si dumneavoastra ii negati cu multa tarie.”
D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu doreste sa faca o remarca: „nu aveti ci avem, pentru ca acel
om a trecut prin aceasta autoritate, nu a ajuns acolo de pe strada.”
D-nul Vintila Ion doreste sa ia cuvantul, d-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar supune la vot si nu
se aproba, obtinandu-se 9 voturi „pentru” si 10 voturi „abtinere”, dar d-na presedinte de sedinta il invita sa
ia cuvantul, iar d-nul Vintila Ion renunta, parasind sala.
Nu mai sunt discutii si proiectul de hotarare se supune la vot, se adopta cu 10 voturi „pentru” ale dlor consilieri Rodica Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan
Emilian Matisan, Ioan Liviu Oloeriu, Neagu Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu Felician Doru Veber si
9 voturi „abtinere” si devine hotararea nr. 164
Drept care s-a incheiat prezenta minuta.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mioara Lazar

SECRETARUL
MUNICIPIULUI FOCSANI,
Eduard-Marian Corhana
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INTOCMIT,
Birhala Mariana
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