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             R O M A N I A  
        JUDETUL VRANCEA 
       MUNICIPIUL FOCSANI 
         CONSILIUL LOCAL 

        
 
 

M I N U T A  
 
 
 
             Incheiata astazi, 29.09.2009, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul 
Dimitrie Cantemir nr. 1A, 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 21 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. 
La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – primar al municipiului Focsani; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate; 
 d-na Micsunica Baciu – Director executiv Directia resurse umane; 
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-na Carmen Marta Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu fond locativ; 
 d-na Mioara Huica – sef serviciu investitii; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 
 d-na Mirela Andrei – inspector serviciul comunicare; 
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism; 
 d-na  Mariana Gheorghe  – sef serviciu autorizare agenti economici; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-na Vasilica Petronie – consilier compartiment energetic, contracte, achizitii; 
 d-nul Puiu Spiridon – director Administratie Pietelor Municipiului Focsani; 
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani; 
 d-nul Ion Gheorghe – director  Politia Comunitara Focsani; 
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 d-nul Dan Iorgulescu – director tehnic SC CUP SA Focsani; 
 d-na Otilia Stoica – director interimar Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani; 
 d-nul Stefan Francu - mandatar AGA ENET 
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani; 

 
             La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti 
ai mass-mediei locale.  
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             Se prezinta punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotarare pentru 
modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 
63/2002, privind obligatiile si raspunderile institutiilor publice, ale agentilor 
economici, ale altor persoane juridice precum si ale cetatenilor privind 
gospodarirea municipiului Focsani, completata prin Hotararea nr. 291/2002. 

Ia cuvantul dl. consilier Daniel Gongu „am reintrodus acest proiect de hotarare pe 
ordinea de zi datorita faptului ca anumit colegi consilieri locali au spus ca nu prea au 
inteles la ce se referea acest proiect. In primul rand, nu modific si nu propun o alta 
amenda, se ofera posibilitatea achitarii amenzilor in 48 de ore la jumatate din cuantum, se 
corecteaza anumite greseli de care se foloseau avocatii contravenientilor in instanta 
pentru a anula aceste procese verbale si poate unii dintre dumneavoastra nu ati observat 
aceste mizerii care se vad de la bulevard, prezint niste poze, aceasta persoana care a 
depozitat aici acest moloz, nu poate fi sanctionata, pentru ca in hotarare scrie, de 
materiale de constructii, si nu de moloz. Pe acest motiv castiga in instanta, se anuleaza 
acest proces verbal. Din punctul mu de vedere eu nu as vrea sa mai vad aceste chestii, 
nu mai vreau sa ofer posibilitatea acestor oameni sa arunge gunoiul la intamplare. Acum, 
depinde de dumneavoastra cum vreti sa facem, ii amendam pe cei care sunt in criza de 
bun simt sau ii lasam in continuare sa-si faca de cap, cum vor sa lase fiecare ce vrea si 
cum vrea”. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „cei care erau lipsiti de anumite simturi, cum spuneti 
dumneavoastra, exista cadru legal sa fie amendati si pana acum. Eu la altceva vreau sa 
ma refer, la proiectul 42 si proiectul 43, regula este ca un proiect se reintroduce pe 
ordinea de zi in momentul in care exista o mofidicare de fond in acesta. Din pacate, nu 
numai ca nu a existat, mai mult de atat proiectele tocmai din acest motiv nu au existat in 
mapa, nu s-au discutat la comisii, ma scuzati. Deci, am discutat ca au fost puse data 
trecuta, tot ce a fost este valabil si nu se mai discuta, acestea au fost discutii in comisii, 
nu am fost numai eu acolo. Mai mult de atat, este vorba de un proiect care a fost votat”. 
 Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „tot asa au mai fost niste proiecte care au 
trecut prin comisie, le avem la mapa si nu au mai trecut prin comisie acum pentru ca, ele 
au trecut anterior prin comisie. Deci, asa este si cazul acestui proiect. Vreau sa-l 
contrazic pe dl.consilier Liviu Oloeriu, pentru ca spune ca proiectul nu are nici o 
modificare, eu va dau modificare d-le consilier Liviu Oloeriu, de la pozitia a doua care a 
fost introdusa si picata de 10 ori pana acum sau cam asa ceva si nu a fost nici o 
modificare la proiect de la o depunere la cealalta, deci se depun proiecte fara modificari 
de fond”. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „noi vorbim de proiectul 42 si 43, obiectiunea mea 
fata de acest proiect este aceasta, nu va impiedicat nimeni acolo unde dumneavoastra ati 
considerat ca exista aceeasi greseala sa interveniti. Deci, nu e vina mea ca acolo nu s-a 
facut aceasta precizare. In primul rand pe mine sub aspectul corectitudinii, daca in 
sedinta trecuta am dat un vot, pe acelasi proiect pot sa dau in sedinta aceasta un alt vot?” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „in primul rand voi vota aceste 2 proiecte si nimic nu 
atinge, nu stiu ce interese, ci amandoua vin si instituie niste reguli acolo unde noi avem 
niste chestii nelamurite. Daca vrem sa lasam lucrurile asa, adica fiecare sa descarce 
gunoiul unde vrea, fiecare sa-si puna masina la vanzare unde vrea, sa parcheze unde 
vrea, atunci putem ramane asa, dar daca vrem sa facem un pas, cat de mic ar fi, eu zic 
ca trebuie sa dam drumul la aceste 2 proiecte”. 

Dl. consilier George Mardare „as vrea sa-l intreb pe dl.Secretar Eduard Corhana 
daca este corect ca un proiect sa fie introdus a doua oara in forma identica, dupa ce a 
fost votat anterior si cum se poate proceda in aceasta situatie?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „in apararea mea pot invoca, 
daca sunt acuzat de ceva, ca s-a mentionat in procesul verbal al sedintei anterioare, sa 
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faca adresa la Serviciul Circulaţie, pentru proiectul urmator si pentru a se revedea 
limitele pentru contraventiile prevazute in proiectul nr. 42, cum dl.consilier Daniel Gongu a 
revenit cu o solicitare pentru reintroducerea acestui proiect de hotarare, asta este motivul 
pentru care am introdus acest proiect.” 
 D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „d-le Secretar al municipiului Focsani 
Eduard Corhana a venit si cu acordul de la Politia comunitara pentru proiectul 43”. 
Dl. consilier Daniel Gongu „daca retin bine, colegul meu, dl.consilier C.Susu la comisia 
anterioara a facut un amendament, ca amenda minima, aceea de 300 lei sa fie 100, sa se 
micsoreze minimul amenzii, nu s-a mai venit cu aceasta modificare, deci este diferit fata 
de ceea ce s-a intamplat data trecuta si are avizul de legalitate al secretarului municipiului 
Focsani Eduard Corhana”. 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu „vreau sa precizez ca nu este nici o modificare in 
aceste doua proiecte, acestea sunt identice ca data trecuta, dar eu vreau sa vin, ca s-a 
pus o intrebare unui domn consilier. Daca vom reusi sa facem spatii de parcare suficiente 
atunci putem sa punem restrictii. Atat timp cat nu avem spatii de parcare suficiente si mai 
mult decat atat, avem si strazi in reabilitare, daca pe strada A s-au luat si s-au parcat 
masini, unde stau, si am dus pe strada B, vis-a-vis si este in reabilitare, automat acolo 
fiind semne, vine si o ridica, ce facem cu masinile? ” 

Dl. consilier Daniel Gongu „cred ca pierdem esenta acestui proiect. Stimati colegi, 
aici corectez niste greseli facute in H.C.L. nr.63/2002 in care scrie: autovehiculele cu 
tractiune animala nu au ce cauta pe strada, este gresit, se scrie vehicule, nu exista 
autovehicul cu tractiune animala, corectez aceasta greseala, se scrie, se sanctioneaza 
persoanele care depoziteaza materiale de constructii, molozul nu intra la materiale de 
constructii si se anuleaza , de asemenea procesul-verbal, mai sunt si alte greseli pe care 
eu le corectez”. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 
voturi „pentru” si 10 voturi abtinere ale d-nilor consilieri Bogdan Matisan, Liviu Ioan Oloriu, 
Neagu Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu Veber, Rodica Boboc, Vasile Pintilie, 
Gabriel Padineanu, Radu Nitu si Constantin Dumitru,  devenind hotararea nr. 261 

Se prezinta punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotarare pentru completarea 
Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. nr. 110/267/2008 privind 
aprobarea Regulamentului pentru ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea 
vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar, a vehiculelor expuse la vanzare 
fara autorizare si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul 
public/privat al municipiului Focsani si a taxelor aferente, modificata. 

Ia cuvantul dl. consilier Danut Popoiu „eu am stat linistit sa vina si proiectul acesta, 
am asteptat sa se schimbe si Ministerul de Interne, vreau sa-i anunt pe cei rautaciosi ca 
atunci cand a fost ridicata masina, am platit si am chitantele respective, deci nu este nici 
o joaca. Insa, d-le primar, in data de 14 septembrie, cand scolile incepeau in fata 
Colegiului Unirea, masina care le ridica, incerca sa ridice masinile care nu erau bine 
parcate acolo. Data trecuta cand eu am lasat masina langa blocurile acestea, din partea 
dreapta la ora 16,00 cand a inceput sedinta, era o aglomeratie infernala, aici nu am avut 
unde sa-mi las masina, pe buna dreptate, mi-au ridicat-o si am platit amenda. Astazi, 
venind la sedinta la ora 16,00 masina respectiva si masina politiei astepta ca noi sa 
intram in sala, eu am venit fara masina. D-le primar Decebal Bacinschi, d-na presedinte 
de sedinta Mioara Lazar, propun ca aceste sedinte de Consiliu local sa inceapa la 16,30 
sau 17,00 cand se termina aglomeratia, pleaca cei de la Consiliul judetean, mai pleaca si 
cei de la Primarie, ca sa ne putem lasa masinile, pentru ca alminteri la o comanda, la o 
chestie, vine si dispare masina, aceasta este propunerea pe care o fac”. 

Dl. primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilieri, nu inteleg de ca va legati de mine, 
dumneavoastra ati aprobat in Consiliul local si ati fost de acord sa concesionam acest 
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serviciu prin scoatere la licitatie. S-a scos la licitatie acest serviciu, deci, practic este o 
firma privata impreuna cu cei de la politie fac aceasta operatiune, i-am aprobat si 
regulamentul si orele de functionare, le-am aprobat tot in sedinta de consiliu local”. 

Dl. consilier Neculai Tanase „voiam sa spun ca nu dumneavoastra sunteti de vina. 
Si eu am platit acelasi lucru, am platit, iar acum incerc sa parchez cat mai bine, trebuie sa 
ne civilizam daca nu am reusit pana acum”. 

Dl. consilier Daniel Gongu „stimati colegi, acest proiect completeaza hotararea 
anterioara 110/267/20089 cu doua masuri: ridicarea masinilor care blocheaza cand un 
auto a parcat regulamentar si ridicarea auto care blocheaza intrarea in institutiile publice. 
Aveti la mapa adresa din partea Politiei municipiului Focsani in care dumnealor isi dau 
acordul si spun ca este benefica aceasta masura. Din partea Politiei Comunitare, avem o 
adresa in care sunt date numarul de amenzi aplicate in diferite locuri. Pana si Scoala nr.8 
din Sud a trimis o adresa in atentia Primariei, prin care se plange de faptul ca este 
blocata intrarea in institutie”. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „tinand cont ca proiectul in textul sau nu a suferit 
modificari. D-le consilier Daniel Gongu un amendament la o hotarare nu-i modificarea 
hotararii care nu a fost aprobata. O adresa nu-i parte componenta a unui proiect, decat 
daca este mentionata in raport, in documentaia care insoteste documentul. Eu altceva 
vreau sa va spun, daca tineti minte ce v-am spus eu la sedinta trecuta si in comisia, a fost 
in principiu aprobat de ceilalti colegi, sanctiunea oricum politia poate sa o dea, obligatia 
noastra este sa-i aratam cetateanului ca pe langa sanctiunea contraventionala privind 
Codul rutier, mai primeste una, ridicarea masinii si asta spune politia aici, foarte corect, in 
proiectul dumneavoastra nu scrie asta si am spus ca gresiti si nici macar dupa aceasta 
adresa nu ati facut, mai sa gandim proiectul acesta mai bine si-l vom vota cu toata inima, 
dar sa fie facut mai bine”. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 11 
voturi „pentru” si 10 voturi „abtinere” ale d-nilor consiliri Bogdan Matisan, Liviu Ioan 
Oloeriu, Neagu Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu Veber, Rodica Boboc, Vasile 
Pintilie, Gabriel Padineanu si Constantin Dumitru. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „nu este vorba de municipiu? 
Sunt arterele municipiului. Tot cu 2/3 a trecut si hotararea prin care s-a infiinţat acest 
serviciu si s-a delegat actiunea catre directie in prima faza si apoi a fost scoasa la 
licitatie”. 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „nu sunt foarte lamurita cu privire la 
aceasta chestiune”. 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „aici nu sunt de acord cu ce spune dl.secretar, 
din urmatorul motiv, pentru ca nu hotaram noi acum asupra patrimoniului, hotaram cu 
privire la cineva care are un bun, respectiv masina, pe care si-o parcheaza aiurea. Nu 
discutam despre ceva care priveste patrimoniul”. 

Se prezinta punctul 44 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind interzicerea 
amplasarii de panouri electorale pe spatiul verde si in sensuri giratorii apartinand 
domeniului privat al municipiului Focsani. 
D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „fac precizarea ca, conform Legii nr.215, defapt 
al regulamentului care evident este dupa Legea nr.215/2002, ca votul consilierului este 
individual si poate fi deschis sau secret, mai mult decat atat, art.62, alin.(5) spune: in 
cazul in care Consiliul local adopta hotarari care cad sub incidenta Legii nr.52/2003, 
privind transparenta decizionala in administratia publica votul este nominal. V-am facut 
aceasta precizare pentru ca acest proiect cand va fi votat, dorim sa facem aceasta 
nominalizare si personalizare”. 
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Dl. consilier Adrian Colin „as dori sa aduc un amendament in sensul ca toate 
actele care reglementeaza amplasarea in sensuri giratorii si pe spatiul verde devin nule 
de drept din momentul adoptarii prezentei hotarari”. 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „trebuie sa fac si eu o intrebare, d-le 
Primar Decebal Bacinschi, inteleg ca sensurile giratorii, nu sunt spatii, nu sunt 
inventariate, nu sunt spatii ale domeniului, sunt inventariate ca si spatiul verde?” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „da”. 
Dl. consilier Bogdan Matisan „as vrea, pentru ca la mapa au primit tocmai acum si 

raportul, as vrea sa va spun ca cei care au facut raportul de specialitate din cadrul 
Primariei Focsani specifica, ca nu este oportuna promovarea proiectului de hotarare prin 
interzicerea amplasarii de panouri electorale pe spatiul verde si sensuri giratorii 
apartinand domeniului public si privat si justifica despre ce este vorba. Aici votam 
oportunitatea unui lucru sau altul”. 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „vreau sa le amintesc colegilor nostri ca exista 
o ultima modificare a alegerilor pentru presedinte in care se stipuleaza, se reitereaza de 
fapt acest lucru foarte clar, in spatiile verzi nu sunt posibil de afisat panouri electorale.” 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „se pare ca nu este inventariat acest 
spatiu verde sau nu stim”. 

Dl. consilier Adrian Colin „trebuie sa vorbim prima data de speciile verzi, Legea 
nr.42/2007, privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi defineste notiunea de 
spatiu verde si anume spatiile verzi se compun din urmatoarele tipuri de terenuri din 
zonele urbane, parcuri, scuaruri, aliniamente plantate de-a lungul bulevardelor si strazilor, 
terenuri libere si asa mai departe. Pana acum aceasta natiune de spatiu verde era 
definitiva prin faptul ca era sau nu era spatiu verde in P.U.G. Legea nr.9, face aceasta 
modificare si vine in completarea legii cu aceste definitii. Deci, acele zone din mijlocul 
sensurilor giratorii, precum si in lungul bulevardelor sunt considerate ca spatii verzi. De 
asemenea, vreau sa va spun ca tot conform Legii nr.24, la art.1, alin.(4) spune ca, 
constructiile neautorizare in spatiile verzi, este interzisa ocuparea nelegitima a terenurilor 
de pe spatiile verzi, la art.23 si folosirea neautorizata a terenurilor pe spatiile verzi se 
constituie contraventie si se ameneaza de la 1.000 – 10.000 lei. Deci, faptul ca exista o 
constructie pe un spatiu verde nu este legala, in primul rand”. 

Dl. primar Decebal Bacinschi „sunt autorizate, au certificat de urbanism, au 
autorizatie de construire”. 

Dl. consilier Neculai Tanase „completarea Legii nr.370 cu Ordonanta nr.95 care 
spune clar ca, activitatile de propaganda electorala”. 

Dl. primar Decebal Bacinschi „activitati de propaganda electorala, nu afisaj. La 
punctul urmator se spune: se interzice afisajul cu scop electoral, nu face referire la afisaj”. 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „in rondul de pe Cuza Voda, s-a montat o 
camera de supraveghere trafic, pentru ce am cheltuit banii daca ea sta obturata luni de 
zile de aceste afisaje. Pentru ce cheltuim o gramada de bani cu florile care se planteaza 
acolo, ca sa le calcam in picioare, ca sa replantam aceleasi flori de 10 ori in acelasi loc?” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „florile, daca nu va suprarati se planteaza pe 
sezoane, d-na Stoica Otilia, director interimar D.D.S.P. este aici si ne poate spune cate 
sezoane sunt pentru plantat flori. Iar camera din acel sens nu a fost montata si nici platita 
de noi”. 

Dl. consilier Neculai Tanase „d-le Primar Decebal Bacinschi, vreti sa spuneti ca 
constructiile acelea faraonice din sensurile giratorii sunt in regula pentru orasul Focsani, 
nu? Pacat ca nu aveti candidat”. 

Dl. primar Decebal Bacinschi „nu sunt in regula, dar nici nu vroiam sa le mai 
montez odata”. 
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Dl. consilier Mugurel Malureanu „haide-ţi sa va traduc eu d-le Primar 
Decebal Bacinschi, daca puneam acolo un personaj de valoare, era in regula, dar sa 
punem un prostanac, da cam urat pentru orasul nostru”. 

Dl. primar Decebal Bacinschi propune o pauza si iese din sala de sedinte. 
Domnii consilieri P.S.D.: Bogdan Matisan, Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu, 

George Mardare, Laurentiu Veber, Rodica Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel Padineanu si 
Constantin Dumitru  ies din sala de sedinte. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „dumneavoastra sunteti liberi 
ca si Consiliul local sa hotarati in limitele permise de lege, sa nu excedem cadrul legal, de 
aceea suntem aici”. 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „d-le secretar al municipiului Eduard Corhana, 
daca am inteles bine de la dl.primar Decebal Bacinschi ca aceste panouri de afisaj au 
certificat de urbanism, au tot ceea ce este in regula. Intrebarea mea catre 
dumneavoastra, oare Consiliul local ca si administrator al acestor terenuri are dat vreun 
acord initiativei d-lui primar Decebal Bacinschi, ca trebuie ca la initiativa d-lui s-a facut 
certificatul de urbanism si toate celelalte. Pentru ca aici discutam, si imi pare rau ca nu 
sunt colegii de la P.S.D. in sala, noi discutam aici maniera in care putem avea un oras 
curat, chiar si in timpul unei campanii electorale. Daca vrem sa punem peste tot afise, 
panouri, mai mari, mai mici si sa impanzim orasul cu asemenea lucruri si apoi sa spunem, 
e dreptul cuiva sa obtina certificatele si toate celelalte, eu pot sa fiu de acord pana la un 
punct, cand se incalca dreptul autoritatii locale, care este Consiliul local , cu privire la 
faptul ca aceasta autoritate este cea care administreaza in interesul municipalitatii, acest 
spatiu public, si atunci intrebarea fireasca este, cand s-a obtinut aceste aprobari, aceste 
autorizatii si daca la autorizatia respectiva nu trebuia sa fie si acordul Consiliului local 
care este administratorul acestor spatii, ca daca nu, atunci inseamna ca impartim sau 
trebuie sa vedem unde anume scrie ca in materia administrarii spatiului patrimoniului 
public al municipalitatii, competentele sunt partajate intre primar si consiliul local”. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „Legea nr.215 prevede 
competentele exclusive ale Consiliului local. Exista insa regulamente care reglementeaza 
anumite activitati si prin care dumneavoastra Consiliul local ati imputernicit primarul si 
aparatul sa faca anumite activitati. Va dau cateva exempla simple: vanzatorii volanti cu 
vata, biletele patrimoniale si altele, nu au ajuns in Consiliul local, avem regulament pe 
parte de comercial, vin, incheie o conventie, platesc mp. si isi desfasoara activitatea. Pe 
cand o paralela cu activitatea politica sau cu publicitatea sau cu campania electorala mai 
bine zis nu au intrat in Consiliul local, am uzitat de regulamentul prin care am stabilit 
modul de afisaj, sistem electoral si publicitate si am venit, mai bine zis ati venit ca si 
partide politice, pentru ca fiecare dintre dumneavoastra ati fost reprezentanti intr-o 
anumita masura, cu solicitari pentru banere, cu solicitari pentru corturi, cu solicitari pentru 
sisteme publicitare, au primit certificat si autorizatie. Asta este motivul pentru care ele nu 
au trecut prin Consiliul local. Revenind la sistemele publicitare din sensurile giuratorii, si 
acolo au fost incheiate conventii, s-a platit suma care a fost de platit, dar exista un text de 
lege pe care-l regasesc si in Ordonanta nr.95 prin care se permite, sau textul incepe cu 
primarul poate, primarul poate aproba instalarea pe domeniul public de catre candidati 
sau dupa caz, formatiuni politice, amenajari provizorii, in scopul distribuirii de materiale, 
propagande electrorale daca prin amplasarea lor nu se instituie restrictii de circulatie 
rutiera sau pietonala. Deci, inteleg ca reformuleaza un pic legiuitorul prin Ordonanta nr.95 
si stabileste niste limite, dar permite”. 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „aici sunt 2 chestiuni, ceea ce spuneti este 
adevarat, dar eu nu la asta ma refeream. Eu am retinut de la dl.Primar Dcebal Bacinschi 
si imi pare rau ca nu este aici, s-au dat certificate de urbanism sunt autorizatii de 
constructii pentru acele panouri. Intrebarea mea fireasca, in momentul in care eu sunt 
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administratorul ca si autoritate publica vorbesc, nu eu personal, Consiliul local 
municipal este administratorul acestui patrimoniu, in momentul in care vrei sa construiesti 
ceva pe un patrimoniu pe care eu il administrez, nu e corect sa-mi ceri acordul? Pentru ca 
daca ne ducem la legea urbanismnului, pentru ca acolo sunt o serie intreaga de acorduri, 
de avize, care sunt cerute”. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „exceptia pentru astfel de 
situatii o constituie investirea Consiliului local catre primar sa faca. Exista regulamentul”. 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „nu va contrazic cu regulamentul, repet, eu 
stiu ca si dumneavoastra va este greu. Regulamentul il imputerniceste pe primar sa-mi 
dea mie partidului x, y, z sa afisez un baner, sa pun un panou, sa fac undeva in municipiu 
ceea ce inseamna panotaj si afisaj electoral si alta este ceea ce spun eu si la intrebarea 
asta trebuie sa dam un raspuns corect. Proprietar e municipiul, pe tot ce inseamna 
averea acestei municipalitati, municipiul este proprietar, noi Consiliul local suntem 
administratorii, cand e vorba ca trebuie sa dau certificatul de urbanism si cand trebuie sa 
eliberez autorizatia, pentru constructia respectiva, eu trebuie sa cer avizul celui care este 
administrator, care este proprietar, nu putem sa cerem, avizul proprietarului, pentru ca 
proprietarul este municipalitatea, dar Consiliul local este cel care este administrator 
pentru ca altfel din aceasta perspectiva dreptul pe care il are autoritatea locala, care este 
Consiliul local vis-a-vis de administrarea patrimoniului este pus sub semnul intrebarii. 
Inseamna ca este ciuntit acest drept. Eu nu am nimic, discutam o chestiune de principiu, 
nu discutam despre panotajul facut de x sau y sau de panourile pe care le avem acum in 
municipiul Focsani. E o chestiune de principiu”. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „imi mentin punctul de vedere. 
Punctul meu de vedere este ca pentru astfel de situatii nu este nevoie de acordul 
Consiliului local si practica si ultimii ani de cand facem alegeri, niciodata nu am intrat in 
Consiliul local cu asa ceva”. 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „atentie, discutam. Eu nu solicit faptul ca 
cineva sa vina in fata Consiliului local sa spuna, vreau sa pun un panou nu stiu unde, e 
dreptul primarului, legea spune foarte clar. Cand este vorba de o constructie destinata 
afisajului si aceasta constructie este autorizata, pentru autorizatia respectiva, pentru ca 
autoritatea aceasta este administrator ar trebui sa se ceara acordul Consiliului local”. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „analizez regulamentul. In 
regulament se imputerniceste primarul sa emita certificate, regulamentul privind 
publicitatea. Regula este Legea nr.50 si exceptia alegerile, ca sa fim un pic mai scurti”. 

Dl. consilier Danut Popoiu „d-le secretar Eduard Corhana, sa va fie gura aurita si 
sa fie provizorii constructiile astea ca asa sustineti. Pentru mine este o mare dezamagire 
atitudinea domnului Primar Decebal Bacinschi, si imi pare rau ca nu este aici in sala. D-
na presedinta de sedinta Mioara Lazar, indiferent cum votam noi in seara aceasta, 
panourile tot vor aparea in sensurile giratorii si atata vreme cat la Consiliul judetean se va 
afla dl.Oprisan, tare imi e ca vor fi banere puse cat blocul chiar si pe Consiliul judetean. 
Votam acest proiect, dar vedeti si dumneavoastra care este parerea colegilor de vis-a-vis, 
asta le este comanda si stau pana la miezul noptii absolut degeaba”. 

Dl. consilier Adrian Colin vreau sa-l intreb pe dl.secretar Eduard Corhana, conform 
Legii nr.24, art.11, alin.(2), constructiile si amenajarile de orice tip, altele decat cele 
obtinute prin P.U.Z., care au toate vizele necesare, sunt interzise. Vreti sa spuneti ca 
sensurile giratorii nu sunt amenajate” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „vorbim de spatii verzi 
amenajate. Ba da, sunt amenajate”. 

Dl. consilier Gheorghe Stan „nu mi se pare normal si nu ma asteptam sa fim tratati 
in felul acesta. Ma   astept de la dl.Primar, pe mine nu ma intereseaza, ce poza este in 
intersectie, chiar daca vreau sa spun ca vreau sa-l vad pe Crin Antonescu, dar nu asta 
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ma interesa. Am venit sa tratam o treaba cu seriozitate, modul in care ne-a tratat dl. 
primar Decebal Bacinschi, nu este in ordine si ma doare efectiv”. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 11 
voturi „pentru”, ale d-nilor consilieri Stan Gheorghe, Vasile Dobre, Doina Fodoreanu, Paul 
Romeo Postelnicu, Mioara Lazar, Mugurel Cosmin Malureanu, Daniel Gongu, Neculai 
Tanase, Adrian Colin, Cristinel Susu si Danut Popoiu, d-nii consilieri Bogdan Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu Veber, Rodica Boboc, 
Vasile Pintilie, Gabriel Padineanu si Constantin Dumitru nu sunt in sala. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana din punctul meu de vedere, 
nu a trecut. Din punctul meu de vedere administram, sau prin acest proiect de hotarare se 
administreaza patrimoniul municipiului”. 

 
  
             Drept care s-a incheiat prezenta minuta.  

    
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                        S E C R E T A R U L 
                                                                                 MUNICIPIULUI FOCSANI, 
        Mioara Lazar                                                      Eduard-Marian Corhana 
 
 
 
 
                                                                                              INTOCMIT, 
         Daniela Bobeica 
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