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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 16 noiembrie 2009 

 
 
 

 Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul 
Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local al 
Municipiului Focsani. 
             D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide 
sedinta extraordinara din 16.11.2009, sedinta convocata de d-nii consilieri Adrian 
Colin, Mioara Lazar, Danut Emil Popoiu, Neculai Tanase, Cristinel Susu, Mugurel 
Cosmin Malureanu si Daniel Gongu , constatand ca in sala sunt prezenti un numar 
17 de consilieri, din totalul de 21 de consilieri atat cat alcatuiesc Consiliul local 
municipal, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din legea nr. 215 / 2001, 
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 Absenteaza motivat de la sedinta d-nii consilieri Bogdan Matisan, Liviu Ioan 
Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Veber. 
La sedinta participa: 
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 d-na Cristina Padineanu – consilier, Directia resurse umane;   
 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-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 

 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare. 
 
             La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si 
reprezentanti ai mass-mediei locale. 
 

In continuare dl. Presedinte de sedinta prezinta proiectul ordinii de zi: 
 
 1. proiect de hotarare privind aprobarea organizarii referendumului local in 
municipiul Focsani, in data de 6 decembrie 2009. 
 



 2 

 Ia cuvantul dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu “d-nelor si d-nilor 
colegi, stimati invitati ordinea de zi a sedintei noastre de astazi are un singur proiect 
de hotarare si anume “aprobarea organizarii referendumului local in municipiul 
Focsani, in data de 6 decembrie 2009.” 
 Dl. consilier George Mardare “as vrea sa va rog sa imi permiteti sa contest 
modul in care a fost convocata aceasta sedinta extraordinara. In baza art. 39 din 
Legea nr. 215 care spune clar “convocarea Consiliului Local se face in scris prin 
intermediul secretarului unitatii administrative teritoriale cu cel putin 5 zile inaintea  
sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile inainte de sedintele extraordinare”. Eu nu 
am fost convocat in scris cu 3 zile inaintea acestei sedinte, iar legea spune in 
continuare, odata cu notificarea convocarii sunt puse la dispozitia consilierilor locali 
materialele inscrise in ordinea de zi, deci nu ni s-a pus la dispozitie nici un fel de 
material referitor la aceasta sedinta. In consecinta va rog sa constatati ca aceasta 
sedinta nu a fost convocata in mod correct si ca urmare nu poate avea loc.” 
 Dl. consilier Cosmin Mugurel Malureanu “colegul meu de la PSD are perfecta 
dreptate, nici aceasta sedinta, nici ca cea trecuta si ca nici o sedinta extraordinara 
de pana acum nu am fost convocati in scris. Am vrea sa stim si noi d-le secretar al 
municipiului Focsani Eduard Corhana cine este vinovat  pentru aceasta situatie. Din 
cate sedinte extraordinare au fost si la cate ne-ati informat in scris?” 
 Ia cuvantul dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu “vroiam sa va 
spun si eu, inainte de a-l lasa pe dl. secretar al municipiului Focsani sa se pronunte, 
ca atata vreme cat suntem prezenti aici in sala si am luat cunostinta despre ordinea 
de zi, atata vreme cat am avut o comisie de specialitate si acest proiect a fost 
dezbatut sigur chestiunile ridicate de catre colegul nostru pot fi avute ca si 
argumente pentru eventualele discutii pe care le vom avea pe marginea proiectului 
de hotarare de pe ordineade zi. Atata vreme cat este un singur proiect pe ordinea 
de zi, suntem prezenti in sala, nu cred ca aceste motive sunt de natura imperativa si 
de natura care ar duce la invalidarea unei sedinte. Suntem prezenti aici, putem sa 
discutam acest proiect de hotarare.” 
 Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “in ceea ce priveste 
convocarea sedintei de astazi solicitarea a fost depusa in 12 noiembrie 2009, 
apreciez ca este indeplinita procedura de citare cu cel putin 3 zile inainte, legea nu 
distinge daca vorbim de zile libere sau zile lucratoare. Am discutat cu dl. primar 
Decebal Bacinschi dimineata si acesta este motivul pentru care v-am invitat la 
sedinta pe comisii astazi si nu ieri sau sambata cand ar fi trebuit sa se tine sedintele 
comisiei anterior sedintei in plen. Imi mentin punctul de vedere ca sedinta este legal 
convocata. Nu exista la aceasta sedinta si aici am sa fac o divagatie, daca imi 
permiteti, nu exista o dispozitie emisa de dl. primar Decebal Bacinschi prin care 
dumneavoastra sa fiti invitati la aceasta sedinta deoarece grupul de consilieri PDL a 
uzat de prevederile regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local 
prin care pe cale de exceptie, convocarea in sedinte ale Consiliului local se pot face 
de cel putin 1/3 din cadrul numarului de consilieri locali, apreziez ca sapte semnatari 
reprezinta 1/3 din numarul total al consilierilor locali, motiv pentru care nu a fost 
emisa o dispozitie ca si in scris pe care dumneavoastra sa o aveti pentru a discuta. 
Insa la comisia care a avut loc incepand cu ora 1530 am xeroxat expunerea motive, 
am xeroxat proiectul de hotarare, lucru care s-a discutat la sedinta pe comisii.” 
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 Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 11 de voturi “pentru” si 6 voturi 
“abtinere” a d-nilor consilieri George Mardare, Rodica Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel 
Padineanu, Radu Nitu si Constantin Dumitru. 
  

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarire privind aprobarea 
organizarii referendumului local in municipiul Focsani, in data de 6 decembrie 
2009. 

Ia cuvantul dl. consilier Neculai Tanase „acest proiect a fost initiat de catre noi 
dintr-o simpla necesitata de a consulta cetatenii, noi suntem reprezentantii 
cetatenilor in Consiliul local si atunci datorita faptului ca exista si un context 
economic dificil, exista si o suspiciune a modului cum se cheltuiesc banii, exista 
suspiciuni a modului cum s-a executat diverse lucrari la nivelul municipiului Focsani. 
Am crezut de cuviinta ca ar fi bine ca cetateanul Focsaniului sa-si spuna punctul de 
vedere in ceea ce priveste acest imprumut care este o suma destul de mare. Atata 
tot nimic mai sofisticat de atata, cred ca este cum nu se poate mai transparent si 
mai democratic de a intreba cetateanul daca este de acord cu efectuarea acestui 
imprumut de catre municipiul Focsani. Doar ca ne-a accentuat aceasta suspiciune si 
contextul dificil economic prin care trecem cu totii.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „eu am o intrebare, daca initiatorii acestui proiect de 
hotarare ne pot spune care este suma care va fi necesara pentru organizarea si 
desfasurarea acestui referendum.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „noi nu suntem organizatorii, ci doar initiatorii. Eu 
cred ca este foarte mica aceasta contributie din partea Primariei mai ales ca in acea 
zi sunt deja urne. Buletinul nu inseamna decat niste hartie, deci nimic mai mult. Sunt 
oameni, sunt reprezentanti in sectia de votare, cheltuiala este minima, este minima 
fata de alte cheltuieli care s-au facut aiurea.” 

Dl. consilier George Mardare „stimati colegi, cred ca ne aflam intr-o grava 
eroare si va rog sa-mi permiteti sa va spun si de ce. Conform Legii nr. 3 din 22 
februarie 2000 legrea privind organizarea si desfasurarea referendumului se 
specifica „obiectul si data referendumului local se stabilesc si se aduc la cunostinta 
publica cu cel putin 20 de zile inainte de ziua desfasurarii acestuia”. Deci am 
numarat zilele, presupunand ca maine apare anuntul in presa, ca prima si ultima zi 
nu se iau in calcul conform prevederilor Codul de procedura Civila, puteti sa-l 
organizati pe data de 7 decembrie, deci acesta este un singur punct peste care sper 
sa nu se mai treaca asa cum s-a trecut peste incalcarea celor doua prevederi din 
Legea nr. 215. Cheltuielile pentru referendum sa stiti ca nu sunt nici mici, nici micute 
si nici mititele. Legea nr. 286 prevede clar ca aceste cheltuieli se suporta din bugetul 
local si daca vom vedea acest proiect cu care s-a intrat, la art. 3 se spune clar, 
finantarea cheltuielilor se face din bugetul municipiului Focsani, iar aceste cheltuieli 
trebuiesc intai aprobate, deci trebuia facut un proiect de consiliu prin care trebuia sa 
se aprobe aceste cheltuieli, dupa care sa punem problema sa cheltuim acesti bani 
care au fost aprobati ca si suma. Iar legea specifica faptul ca, si scrie in acest 
proiect, stampile separate pentru ca stampilele pentru referendum la nivel national 
sunt dupa o lege, stampilele pentru locale sunt dupa alta lege, liste separate, comisii 
separate, deci vreau sa va spun ca aceste cheltuieli nu sunt nici mici, nici micute si 
nici mititele, sunt foarte mari si ca niste argumente logice vreau sa va spun ca 
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nicaieri in lumea asta nu s-a pomenit sa se faca referendum ca sa le dam oamenilor 
un drept, acela de a merge civilizat pe niste strazi astfaltate. As vrea sa va 
reamintesc ca am luat banii de la copii, de la pachetele copiilor pentru sarbatorile de 
craciun, ca am injumatatit pachetele oamenilor cu venituri reduse, de la 100 lei la 50 
lei, dar aruncam cu bani in acest referendum. Îl consider complet nejustificat si va 
rog sa-l retrageti doarece aceste cheltuieli sunt absolut nejustificate si dupa cum v-
am spus nu aveti timpul necesar pana la data de 6 decembrie, cand doriti 
dumneavoastra sa-l convocati, conform prevederilor Legii nr. 3.” 

D-na consilier Mioara Lazar „imi permit sa dau un raspuns partial colegului 
meu, d-lui consilier George Mardare, vreau sa-i spun ca vis-a-vis de cheltuiala, ca 
practica in Consiliul local a demonstrat ca intai cheltuim si apoi aprobam, fie facem 
rectificari de buget, cam asa s-a mers in ultima perioada. Mai mult decat atat nu am 
cunostinta ca s-au luat din banii pachetelor, respectiv alocati pentru pachete si 
pentru cei mici si pentru persoanele defavorizate, nu avem cunostinta, daca 
dumneavoastra aveti cunostinta e bine ca ati facut-o public, noi nu am aprobat 
micsorarea a ceea ce se cheama alocarii banilor pe asa ceva.”  

Dl. consilier George Mardare „deci eu nu am spus sa revenim la cum se 
procedeaza in Consiliul local, acesta nu este un argument ca se cheltuieste banul 
inainte si dupa aceea se aproba, de fiecare data este gresit daca s-a facut altfel. Eu 
am spus cum prevede legea si cum trebuie sa procedam. Referitor la pachete, stiti 
ca pachetele de anul trecut au fost de 1 milion, iar anul acesta sunt de 500 mii, deci 
la aceasta m-am referit. Aceasta criza ne-a impus ca din start sa dimensionam niste 
pachete mai reduse, din motive de criza, din acest context mi se pare totusi o 
anomalie sa aruncam banii pe acest referendum insipid care nu are nici o justificare 
logica.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „d-le presedinte Paul Romeo 
Postelnicu eu nu sunt de acord cu colegul meu ca ar trebui sa retragem acest 
proiect, eu cred ca trebuie sa-l supunem la vot, trebuie sa-l votam pentru ca 
cetatenii municipiului Focsani sa poata sa vada cine au fost  cei care au votat 
„pentru” si cine au fost cei care au votat „impotriva”. Ei trebuie sa vada ca noi am 
luat in calcul aceasta criza economica , ca le luam in calcul nivelul de trai pentru ca 
eu pot sa va spun aici sigur ca la anul dupa ce vom lua acest imprumut urmatorul 
pas va fi cresterea taxelor si impozitelor. Deci ca sa platim noi datoriile acum in 
campanie si ca sa castigam voturi, sa indatoram oamenii si mai mult nu mi se pare 
corect. Si cum au spus si colegii de la PSD am putea si noi de data aceasta sa 
facem poze tuturor consilierilor care au votat  impotriva acestui proiect si sa-l afisam 
si noi in oras pentru ca cetatenii municipiului Focsani sa stie cine a fost pentru si 
cine a fost impotriva .”  

Dl. consilier Gheorghe Stan „mi se pare cam in graba totusi sa luam aceasta 
decizie, dar nu conteaza pana la urma viteza. O problema pe care efectiv o am 
neclara, este aceea cat costa sau estimativ cat costa aceasta treaba. Costurile 
trebuiesc fi clare, deasemeni nu pot fi de acord nici cu alta parere aici exprimata 
pentru ca nu are rost sa-i intrebam pe cetateni. Parerea mea ca este obligatoriu sa-i 
intrebam daca nu avem altceva de ascuns. Nu cred ca exista municipiu ca de 
marimea Focsaniului in tara asta sa nu fi apelat pentru aceste lucrari pe care noi 
vrem sa le facem la acele fonduri europene, fonduri structurale. „Nu stiu de ce” ne 



 5 

ferim de asa ceva, la asta trebuie sa dam noi socoteala, consilierii din consiliul 
Focsani, de ce ne ferim de aceste fonduri, este clar pentru toti ca acei bani nu poti 
sa faci altceva cu ei, daca ai spus ca faci strada Marasesti, acea strada o faci. E mai 
usor sa iei banii acestia din bugetul local, acestia vin din taxe, din impozite, pe cand 
dincolo puteam beneficia de niste facilitati, parerea mea, eu as fi intrebat la 
referendum de care bani vreti sa foloseasca Primaria Focsani, din bani din impozite 
sau din fonduri structurale si atunci sa vedem. E putin probabil sa ma astept din 
partea cetatenilor la un raspuns ca nu vor sa li se astfalteze strada, dar undeva noi 
nu avem o gandire unitara. Prima data a venit iarna, trebuie sa dam bani sa avem 
caldura, acum cineva vrea sa astfalteze nu stiu ce strazi, dar daca ducem o politica 
de echitate intre toti contribuabilii la impozite si taxe la nivelul municipiului Focsani, 
noi nu avem, adica o facem pompieristic. Si referitor la referedum nu vreau sa se 
traga concluzia ca ne-a prins si pe noi curentul acesta, pe langa alte gripe, curentul 
referendumurilor.” 

Dl. consilier George Mardare „d-le presedinte de sedinta Paul Romeo 
Postelnicu nu vreau sa abuzez de rabdarea dumneavoastra, dar mi se pare ca 
totusi traiesc aici un vis ireal, discutam despre nerespectarea Legii nr. 3.” 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „proiectul fie el si cu o 
motivatie, din punct de vedere legal, poate ca asa cum sustineti dumneavoastra ca 
nu intruneste conditiile de legalitate, el trebuie dezbatut dupa care la urma fiecare isi 
formuleaza o anumita parere si apoi prin vot se vede care este parerea Consiliului 
local.” 

Dl. consilier Adrian Colin „eu zic ca nu trebuie sa luam acest drept al 
cetateanului de a participa la luarea hotararilor vis-a-vis de comunitatea in care 
traieste. Iar legat de cheltuieli sa ne amintim ca nu mai devreme de sedinta trecuta 
am aprobat plata majorarilor si a penalitatilor catre o firma care a executat lucrari de 
astfaltare in municipiul Focsani in suma foarte mare. Deci daca e sa cheltuim banul 
public, haideti sa-l cheltuim cum trebuie, nu cred ca aceasta cheltuiala ar fi o 
cheltuiala foarte mare si absolut fara nici un rost. Deci facem o cheltuiala pentru un 
drept al cetatenilor, dreptul de a participa la luarea unor decizii pentru comunitatea 
in care traieste.”  

Dl. consilier Vasile Dobre „n-as vrea sa plecam de aici de la aceasta sedinta 
cu ideea ca, sa spunem noi ca consilierii P.N.L. nu suntem de acord cu 
modernizarea strazilor din municipiul Focsani, fac aceasta completare daca vreti in 
prelungirea comentariului meu de la sedintele anterioare cand am mai discutat 
proiectul de hotarare privind modernizarea strazilor din municipiul Focsani. Eu 
personal si noi toti suntem convinsi ca cetatenii municipiului Focsani doresc sa 
beneficieze de strazi astfaltate si nicidecum nu-si doresc sa traiasca in continuare in 
conditiile pe care le au unii dintre noi, pe strazi cu gropi, cu noroi, cu praf si orice 
altceva inafara de ceea ce ar trebui sa fie ca si conditii pe care comunitatea ar trebui 
sa le asigure in anul 2009. Deci cetatenii municipiului Focsani cu siguranta ca 
doresc conditii mai bune, in schimb eu cred si noi credem ca cetatenii municipiului 
Focsani doresc ca banii pe care dumnealor ii platesc la Primarie ca taxe si impozite 
sa fie cheltuiti cu cat mai multa grija si de aceea ma alatur ideii d-lui consilier 
Gheorghe Stan si spun ca ar trebui ca inainte de a baga mana in buzunarul 
bugetului local sa vedem daca nu putem sa beneficiem de fonduri europene, bani 
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care sunt nerambursabili, bani care nu afecteaza bugetul local si in sensul acesta sa 
putem sa modernizam strazile din municipiul Focsani, asa cum de altfel exista 
proiectul acela pentru zona de sud si Mindresti. Sa incercam sa accesam noi 
proiecte si sa accesam noi fonduri pentru a moderniza si alte zone din municipiul 
Focsani cu bani europeni. Poate ca aceasta ar trebui sa fie preocuparea noastra a 
tuturor si in principal a celor din executivul Primariei municipiului Focsani pentru ca 
intra-adevar ca aceasta mi se pare a fi o preocupare importanta. De aceea cred ca 
asa ar trebui sa procedam si nu cred altfel, intr-un fel sau altul parerea mea 
personala este ca noi va trebui sa facem ceva si sa imbunatatim conditiile de trai ale 
cetatenilor municipiului Focsani, dar atunci cand conditiile vor permite, in nici un caz 
chiar daca vor fi bani europeni sau bani din bugetul local nu va trebui sa promovam 
acest proiect, sa ne apucam de derularea lui in conditiile necorespunzatoare din 
punct de vedere meteorologic.” 

Dl. consilier Vasile Pintilie „ d-le presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu 
pe marginea proiectului ar trebui  sa intrebam la referendum „Traiti bine?” asta ar 
trebui sa intrebam populatia.” 

D-na consilier Mioara Lazar „vreau sa fac urmatoarea observatie, iau in calcul 
initiativa noastra si punctul nostru de vedere vis-a-vis de organizarea si initierea de 
fapt a acestui proiect de hotarare si evident organizarea unui referendum in data de 
6 decembrie. A fost anuntat pe data de 27 a lunii trecute. Deci un calcul simplu 
spune asa ca din 27 pana in 16, in cat suntem astazi sunt deja 20 de zile, deci 
intentia noastra vis-a-vis de organizarea acestui referendum si un lucru clar spune 
ca nu cred ca am depasit cadrul legal.” 

Dl. consilier Danut Popoiu „mie mi se pare limpede ceea ce se va intampla la 
votul de astazi. D-le consilier Vasile Pintilie daca te-as intreba daca traiesti bine si 
mi-ai spune ca nu traiesti bine, prieteneste ti-as spune ca iti bati joc de mine, stiu ca 
traiesti bine, lasa chestiile acestea. Despre acest referendum noi incercam sa 
bagam tot felul de bete in roata, spunand ca ar costa, spunand ca nu mai sunt 20 de 
zile, spunand ca nu este legal ceea ce facem, cheltuielile daca e sa le judeci sunt 
urne de la primul vot suficiente, sunt stamplile de la primul vot suficiente, sunt tot 
sectiile acelea de votare, deci singura chestiune ar fi legata de hartie, dar nu cred ca 
asta este important. La astfel de chestiuni un singur cetatean trebuie intrebat daca 
este sau nu este de acord, cand este vorba sa-i intrebam pe ceilalti avem tot felul de 
motive. Mie imi pare rau ca se ajunge la o astfel de situatie, anticipez rezultatul 
votului insa as spune aici o intrebare :proiectul nostru care este trimis la Braila legat 
de ceea ce gandim cu sudul Focsaniului, a primit aviz favorabil sau cumva suntem 
cu proiectul neaprobat, stiti ceva d-le secretar al municipiului Focsani Eduard 
Corhana, stiti ceva despre asa ceva?” 

Intervine d-na Cristina Costin spunand „a trecut de comisii de evaluare, este 
in curs de aprobare.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „intrebarea d-lui coleg consilier Vasile Pintilie mi 
se pare foarte fireasca daca stam sa ne gandim ca municipiul Focsani a fost condus 
in ultimii 10 ani de catre PSD, normal ca intrebarea aceasta noi ar trebui sa ne-o 
punem. Prin urmare toata lumea stie ca municipiul Focsani este unul din ultimile 
orase, ultimile municipii din tara ca nivel de trai, ca nivel de urbanism, deci nu puteti 
sa ne imputati noua faptul ca nu avem strazi, ca nu avem nivel de trai, ca nu avem 
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civilizatie in Focsani. In afara de acest lucru va spun eu ca in Focsani nimeni nu mai 
are incredere intr-o cheltuire transparenta a banilor, mai ales cand vine din partea 
dumneavoastra, ca sa spun asa.” 

Dl. consilier George Mardare „stimati colegi as vrea sa va rog sa facem 
deosebire intre ceea ce este legal, sentimentalism si poezie. Deci ceea ce v-am citit 
eu este textul de lege care spune clar ca obiectul si data referendumului, deci art. 16 
din Legea nr. 3, se stabilesc si se aduc la cunostinta publica, deci d-na consilier 
Mioara Lazar nu este vorba de ceea ce am gandit noi, ce am visat noi, ce am intuit 
noi se aduc la cunostinta publica.” 

Intervine d-na consilier Mioara Lazar „a fost adus la cunostinta publica in 
sedinta din 27 octombrie 2009.” 

Dl. consilier George Mardare „deci haideti sa va spun ce inseamna cunostinta 
publica pentru ca iarasi faceti confuzie. Dupa ce se aproba hotararea, presupunand 
ca se va aproba hotararea in Consiliul local, primarul are datoria conform aceleiasi 
legi s-o aduca la cunostinta publica conform prevederilor Legii nr. 215. Deci exista o 
procedura de aducere la cunostinta publica nu prin telefonul fara fir, prin viu grai sau 
altceva. Deci v-as ruga d-le presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu, apelez si 
la calitatea dumneavoastra de profesor universitar in materie va rog sa le explicati 
colegilor ca una este poezia si sentimentalismul si alta este textul de lege, iar noi nu 
putem discuta despre incalcarea unui text de lege. Nu aveti 20 de zile stimati colegi, 
vreti sa puneti problema sa-l organizati dupa data de 7 decembrie, faceti un proiect 
in acest sens, acesta este un punct, iar al doilea punct nu aveti cheltuielile aprobate, 
deci cheltuielile pentru acest referendum nu le aveti aprobate, trebuia sa veniti cu un 
proiect de consiliu sa aprobati cheltuielile. Daca vreti sa excludem aceste doua 
chestii absolut legale haideti sa speculam si sa facem poezii si versuri.” 

Dl. consilier Daniel Gongu „vroiam sa-l intreb pe dl. consilier Vasile Pintilie, 
pentru ca a pus dumnelui o intrebare „daca traim bine”, ii pun si dumnelui o 
intrebare, credeti ca, cu acesti 25 de milioane de lei se rezolva fericirea 
focsanenilor? Eu va pot demonstra ca nici cu 200 de milioane lei noi nu vom putea 
rezolva aceasta problema si va spun si de ce, pentru ca noi nu avem o lege care sa 
respecte si sa protejeze aceste investitii d-le consilier Vasile Pintilie. Se taie strazile, 
dupa ce sunt facute, se taie din nou pentru ca se trezeste nu stiu ce agent economic 
ca-si trage teava de apa sau de curent si va dau exemple in acest sens pentru ca 
am facut si public aceste probleme si l-am intrebat pe dl. primar Decebal Bacinschi 
ce se intampla cu aceste probleme. Va spun sincer ca nu se va rezolva niciodata 
acesta problema si nu avem un termen de garantie de 6, 7, 10 ani pentru o 
asemenea lucrare pentru ca noi am astfaltat si apoi am reastfaltat aceste strazi.” 

Dl. consilier Vasile Pintilie „d-le consilier Daniel Gongu inteleg ca v-ati insusit 
aceasta parabola „traiti bine”.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „in primul rand vreau sa-i raspund d-
lui consilier George Mardare, acest referendum nu are nici un rost sa-l facem dupa 
data de 6 decembrie, avea o logica si puteam sa facem un compromis aici intre noi 
cum am facut de multe alte ori, dar bineinteles cand vine din partea PDL-ului nu se 
poate, pentru ca asa cum s-a spus si mai devreme salile de vot erau, urmele erau, 
oameni in sectie erau, nu presupunea decat o singura foaie de hartie in plus doar 
pentru votantii municipiului Focsani si nu pentru tot judetul, doar pentru municipiul 
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Focsani. Deci acest referendum avea logica sa-l suprapunem cu alte alegeri. Sa-l 
facem din nou sa cheltuim o gramada de bani nu are nici o logica. In al doilea rand 
d-le consilier Vasile Pintilie daca dumneavoastra ma puteti convinge ca o sa traim 
mai bine dupa 6 decembrie votand cu cine vreti dumneavoastra ca votati, deci va 
dau cuvantul meu de onoare ca am sa votez si eu prostanacul.” 

Dl. consilier Radu Nitu „d-le presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu, in 
primul rand astazi va rog sa ne limitam la cuvant, imprumutul aceste de 500 miliarde 
a fost aprobat odata, s-a cheltuit 250 cum s-a spus aici, 250 au au ramas din diferite 
motive din situatia care s-a intamplat. Eu am crezut ca votam astazi pentru 
imprumutul de care au nevoie cetatenii, sa realizam strazile in municipiul Focsani. 
S-a facut o repartizare pe sectoare, pe zone in Focsani, nimeni nu a spus aici sa ne 
folosim de aceste zone, sa vedem ce probleme au cetatenii in aceste zone, poate 
asa cum spunea dl. consilier Daniel Gongu nu este nevoie de 25 de miliarde, poate 
de 250 de miliarde de lei, pentru ca sunt probleme in toate zonele municipiului 
Focsani si nu s-a intervenit deloc, vremea de acum creaza multe probleme. Eu 
credeam ca vom vota acordarea acestui imprumut, eu cred ca domnii sunt sfatuiti 
gresit de aceasta situatie si eu cred ca cetatenii au nevoie de imprumut si nu au 
nevoie de referendum ca si asa i-a innebunit referendumurile astea si nici eu nu stiu 
ce se mai intampla.” 

Ia cuvantul dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „inainte de a da 
cuvantul altor colegi, am rugaminte sa respectam regulamentul si reiterez ceea ce 
am rugat inca de la inceputul colaborarii noatre, eu ca presedinte de sedinta si 
dumneavoastra in calitate de consilieri aici si colegi sa ne referim strict la obiectul pe 
care-l presupune dezbaterea unui proiect de hotarare, fara atacuri la persoana, fara 
trimiteri politice, avem alte posibilitati de exprimare si nu se poate sa facem 
polemica aici pe diferite teme care nu sunt si nu au legatura cu obiectul ordinii de 
zi.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „eu doresc sa fac o precizare in legatura cu 
afirmatia d-lui consilier Danut Popoiu si anume, vorbea dumealui mai devreme ca 
votul de astazi il presimte si ca el va fi influentat de o singura persoana din judetul 
Vrancea si probabil ne gandim cu totii la cine facea trimitere. Vreau sa va spun d-le 
consilier Danut Popoiu si  tuturor celor prezenti in sala ca noi consilierii Partidului 
National Liberal nu am votat si nu vom vota niciodata in functie de comanda unei 
singure persoane, comanda noastra sunt cetatenii municipiului Focsani, chiar daca 
acea persoana este persoana numarul unu din judetul Vrancea. Am tinut sa fac 
aceasta precizare pentru ca era importanta, referitor la modul in care inteleg 
consilierii Parditului National Liberal sa-si faca datoria in Consiliul local Focsani.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „d-le presedinte de sedinta Paul Romeo 
Postelnicu am o rugaminte la dumneavoastra sa intervina dl. secretar al municipiului 
Focsani Eduard Corhana daca respectam termenul de 20 de zile, daca suntem sau 
nu in lege si daca putem face neavand cheltuielile aprobate. Daca aceste doua 
probleme le-am lamurit, ne lamurim si noi cum votam acest proiect. Si inca o 
problema rog colegii de la PSD sa ne respecte si pe noi cei 11 si mai ales in situatii 
din acestea cand se mai fac marsuri, orasul ieri a fost blocat si eu zic ca mai suntem 
si altii aici.” 
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Dl. consilier Daniel Gongu „vroiam sa-i raspund d-lui consilier Radu Nitu, 
poate dumnealui intr-adevar nu si-a facut datoria dupa ce s-a facut acea impartire 
cu consilierii locali pe anumite zone sau poate inainte, exista dovezi ca eu personal 
am avut o actiune in acest sens si in fiecare casuta postala din carierul sud, unde 
am fost repartizat, am pus cate un fluturas in care le faceam cunoscut numarul de 
telefon si adresa de email, asa ca dumnealui nu a avut dreptate.” 

Dl consilier George Mardare „stimati colegi s-a pus din nou problema ca 
putem organiza acest vot fara cheltuieli, pe niste hartiute. Va rog sa imi permiteti sa 
citesc art. 31 din Legea nr. 3, legea referendumului, modelul stampilelor care vor fi 
folosite la referendumul national trebuie sa fie conform celor aprobate prin Legea nr. 
68/1992, iar pentru referendumul local este cel aprobat prin H.G. nr. 270/1996, la 
acesta va rog sa adaugati faptul ca trebuiesc comisii noi, liste noi, deci cheltuielile 
vor fi importante, nu se poate acel simultan pe care-l doriti dumneavoastra. Si inca o 
data va rog sa intelegeti faptul ca tot ce discutam noi aici sfideaza legea, deci nu-mi 
imaginez cum se poate purta o discutie in Consiliul local impotriva legii, deci avem 
doua puncte din lege, eu citit legea, nu am comentat-o.” 

Ia cuvantul dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „d-le consilier 
George Mardare eu va multumesc pentru precizarile facute si pentru faptul ca ati 
adus in discutie textele care sunt de necomentat, ele sunt obligatorii, dar vreau sa 
va aduc la cunostinta respectuos tuturor colegilor ca suntem intr-un cadru 
institutional in care chiar o propunere care nu intruneste elementele de legalitate 
trebuie sa fie discutata. Dupa aceea, repet noi suntem aceea care prin votul nostru 
apreciem daca lucrul acela este bun sau nu. Deci nu putem sa refuzam din start ca 
cineva a venit, chiar cu un proiect de lege care poate sa intruneasca elementele de 
nelegalitate. 

Dl. consilier Adrian Colin „d-le consilier George Mardare nici eu nu mi-am 
inchipuit ca venind in acest Consiliu local pot afla ca pentru un studiu de fezabilitate 
Primaria il plateste de doua ori, ca se platesc studii de fezabilitate pentru proiecte 
care nu trec niciodata, iar astfel de cheltuieli se fac cine stie de cand, iar vis-a-vis de 
consultarea cetatenilor cred ca este pentru prima daca cind cineva, parafrazand un 
slogan celebru , va pune vrancenii pe primul loc.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „mi-am notat cateva idei 
din cele care au fost expuse anterior. Din punctul meu de vedere nu este indeplinita 
prevederea prevazuta expres de Legea nr. 3 privind referendumul si anume aceea 
ca obiectul si data referendumului se aduc la cunostinta cu cel putin 20 de zile 
inainte. Nu stiu la ce faceti referire d-na consilier Mioara Lazar cand spuneti 27 
octombrie, fac precizarea ca saptamana trecuta a mai fost depusa o solicitare din 
partea grupului PDL mentionati si consilierii grupului PNL dar nu au semnat aceasta 
solicitare prin care s-a dorit o extraordinara vineri desi solicitarea a fost depusa 
miercuri. Atunci s-a raspuns scris reprezentantilor PDL ca nu este indeplinita 
conditia prevazuta de legea administratiei cu privire la cel putin 3 zile inainte, acel 
raspuns l-ati primit vineri si probabil ati revenit cu solicitarea pentru data de astazi. 
Continuand procedura sau anticipand procedura care trebuie pusa in aplicare 
incepand de astazi sau de maine, va informez ca datoria noastra ar fi sa informam 
prefectul judetului in 24 de ore, iar ulterior prefectul are datoria de a inainta 
documentatia la Ministerul Administratiei si Internelor pentru ca prin hotarare de 
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guvern sa stabileasca, modelul buletinului de vot, listele electorale permanente, in 3 
zile se numeste presedintele circumscriptiei electorale si toata procedura care 
decurge din acest act. Fac mentiunea ca acest element este un element de noutate 
as zice, Ordonanta de Urgenta nr. 103 a fost publicata in 30 septembrie 2009 si are 
ca obiect modificarea legii privind referendumul, este o lege care ne obliga si trebuie 
respectata. N-am dorit sa fac divagatie pe marginea membrilor din sectiile de votare, 
dar va spun sigur ca o sa trebuiasa sa fie cel putin 9 si acestia ar trebui sa fie altii 
decat cei care functioneaza in sectiile de votare astazi pentru eventualul turul doi 
pentru alegerile prezidentiale. Am obligatia sa fac propuneri daca se adopta acest 
proiect astazi catre presedintele tribunalului pentru ca acesta sa traga la sorti 
presedintele biroului electoral de circumscriptie si dupa aceea prin tragere la sorti 
pentru completarea birourilor. 9 membrii ori 57 de sectii acestea vor fi cheltuielile de 
personal la care am adauga buletine, liste, hrana, masini si toate celelalte cheltuieli 
care decurg din aceasta operatiune si stampile care la fel trebuiesc stabilite prin 
hotararea de guvern. Nu stiu daca putem modifica impozitele si taxele pentru anul 
2010 motivat de faptul ca ele au fost aprobate, au fost discutii in sedinta cu pricina, 
aveam termen de decadere 45 de zile, ele s-au adoptat, legiuitorul nu permite ca in 
cursul anului sa fie modificate impozitele si taxele locale pentru anul in curs, 
eventual la sfarsitul anului pentru anul viitor.” 

D-na consilier Mioara Lazar „ca sa va raspund d-le secretar al municipiului 
Focsani Eduard Corhana si-i raspund si d-lui coleg, m-as intrebat de unde pana 
unde data de 27 octombrie. Eu stiu ca in data de 27 exact in ziua sedintei am 
semnat un proiect de hotarare care avea sau era datat cu ziua aceea, din aceste 
considerente printr-un calcul am ajuns la sa avem 20 de zile. Ca de fiecare data 
cand depui un proiect de hotarare este una, nu este alta si atunci evident ca pierzi 
zile atunci cand doresti sa-l depui si doresti sa initiezi un proiect de hotarare.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „exista un tipic dupa care 
trebuie sa ne pliem.” 

Dl. presedinte sedinta Paul Romeo Postelnicu „constand nu mai sunt 
interventii pe acest subiect inainte de a trece la vot dati-mi voie sa spun si eu doua 
cuvinte despre aceasta initiativa. Cred foarte mult in ideea ca referendumul este o 
modalitate democrata de a consulta cetatenii si o modalitate foarte democrata de a 
conduce destinul unei comunitati. In acelasi timp cred cu tarie ca orice initiativa ea 
trebuie sa indeplineasca conditiile de legalitate si ca orice initiativa trebuie sa fie 
subsumata interesului public. Sigur ca aici s-au purtat discutii si au fost aduse 
argumente de o parte si de alta vis-a-vis de acest proiect de hotarare si nu vreau sa 
revin asupra acestor argumente. Am in schimb doua chestiuni pe care vreau sa le 
reiterez astazi. Prima, eu cred ca in cei 20 de ani scursi de la revolutie si pana 
astazi Focsaniul ca si oricare municipiu din Romania a beneficiat de fonduri mai 
multe sau mai putine comparativ poate cu alte orase ale tarii. Poate noi avem 
nevoie de foarte multe fonduri asa cum s-a spus aici de unii colegi de ai nostri 
pentru a reusi sa ducem orasul in zona oraselor civilizate di aceasta tara. Poate 
ideea unui imprumut sau imprumutul in sine va reusi sa identificam care este cea 
mai buna solutie pentru municipiul Focsani, ar trebui sa vedem ce am facut exact cu 
cele 250 de miliarde cheltuite din imprumutul pe care noi l-am avut pana acum 
contractat, pe de o parte, pentru ca si putem eventual intr-o viitoare sedinta sa 
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venim cu asemenea exemple, sunt strazi care figureaza ca ar fi fost modernizate 
sau reabilitate si ele sunt in continuare fara nici un strat de astfalt. Sunt strazi intregi 
care au nevoie de utilitati si noi le prindem sau le consideram ca trebuie sa le 
modernizam in perioada imediat urmatoare. Sunt foarte multe cheltuieli care s-au 
facut si care au generat daca nu suspiciuni, cel putin mari semne de intrebare cu 
privire la faptul cum se face ca noi suntem unul dintre cele mai scumpe orase cu 
privire la investitiile pe care le facem, nu vreau sa ma refer la judet, ma refer strict la 
municipiul Focsani. Si atunci ca si retinerea pe care noi am avut-o vis-a-vis de 
contractarea unui asemenea imprumut intr-o perioada de iarna, intr-o perioada cand 
noi nu stim cum anume calitatea lucrarilor ar putea fi asigurata, a pus pecetea si 
asupra votului pe care consilierii grupului PNL l-a dat la sedinta trecuta. Mai este o 
chestiune pe care noi am incercat deasemenea sa o aducem in dezbatere si anume 
cum se face ca la aceasta ora municipiul nostru sa aiba foarte putine proiecte care 
sa fie finantate, co-finantate din bani europeni sau chiar sa mergem pe acele 
parteneriate public-privat care le tot aducem in discutie si atunci daca stam toata 
ziua, buna ziua si dorim sa luam bani de la buget, sigur ca vom avea o mare 
problema vis-a-vis de maniera in care vom reusi cu adevarat sa facem acele 
investitii de care orasul are nevoie. Si n-as trece cu vederea un lucru pe care, vad 
ca e o practica la care v-as ruga d-le secretar al municipiului Focsani Eduard 
Corhana, d-nii colegi care reprezinta aici aparatul de lucru al primarului sa incercam 
sa rezolvam altfel. Primim raspunsuri de maniera asta, cand cerem noi in calitate de 
consilieri anumite date, ca in 30 de zile ni se vor pune la dispozitie aceste date, nu 
cred ca aparatul de lucru este atat de ocupat sau supradimensionata activitatea 
aparatului de lucru incat trebuie neaparat 30 de zile sa treaca pentru ca anumite 
date sa le putem obtine. Noi aici cand venim si dezbatem, sigur unii colegi de-ai 
nostri pot sa aiba date mult mai repede decat pot sa le aiba alti colegi si lucrul 
acesta cred ca nu este corect si echitabil. De aceea rugamintea mea catre 
dumneavoastra d-le secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana si catre colegii 
nostri care sunt in aparatul de lucru este ca atunci cand se solicita o informatie lucrul 
acesta sa fie facut cu promtitudine pentru ca nu se solicita pentru ca sa facem nu 
stiu ce uz de aceste informatii, nu sa facem alte chestiuni care nu sunt corecte sau 
ne-ar incalca statutul nostru de consilieri. Vreau sa inchei prin a spune ca in 
demersul pe care colegii nostri l-au facut nu trebuie sa vedem nici dorinta de a pune 
in dificultate o anumita parte a Consiliului local, nici dorinta de a profita de o anumita 
imagine ci banuiesc ca demersul dumnealor a fost facut exclusiv din dorinta de a 
vedea daca o anumita propunere care a fost sustinuta de catre dl. primar Decebal 
Bacinschi poate sa indeplineasca sau nu adeziunea concetatenilor nostri. Dar in 
acelasi timp pentru ca este mass-media prezenta aici in sala am rugamintea sa fie 
dusa informatia din cadrul consiliului catre cetatean asa cum am dat-o noi cei care 
suntem in sedintele de consiliu. Un cotidian local neasumat de un anumit lider local 
desi este proprietatea lui, tot timpul spunea ca consiliierii locali de la PNL si PDL nu 
sunt de acord cu astfaltarea strazilor, ce parere aveti? Nu asta a fost pozitia 
consilierilor PNL, eu ma refer numai la cei de la PNL, noi am spus ca noi cei care 
suntem la PNL nu suntem de acord pe perioada de iarna sa facem astfel de lucrari, 
am mai spus de asemenea in acea sedinta ca nu este posibil sa contractam 
asemenea imprumut fara sa stim bugetul pe care il vom avea anul viitor si sa vedem 
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daca cu adevarat municipalitatatea poate sau nu sa duca acest imprumut si 
nicidecum nu a fost o pozitie in care sa spunem noi consilierii de la PNL si cred ca si 
ceilalti colegi de la PDL au aceeasi parere, nu suntem de acord cu astfaltarea 
strazilor, cu modernizarea orasului. Iata cum prin presa se poate distorsiona un 
mesaj pe care noi l-am dat si cer cu respectul cuvenit pentru profesia de ziarist ca 
redactorii acestui cotidian sa lase la o parte acele comenzi pe care probabil le 
primesc si sa reflecte sedintele noastre asa cum se desfasoara ele si nu cum si le 
inchipuie cineva. Apoi cred ca sunteti de acord cu totii, si cred ca am mai spus lucrul 
acesta in sedintele de consiliu, ca activitatea pe care o desfasuram noi aici, buna 
sau rea, avem un singur judecator suprem, cetateanul municipiului Focsani, noi nu 
acceptam sau cel putin consilierii de la PNL, nu vor accepta niciodata emixtiunea 
altor autoritati care se cred dincolo de constitutie si dincolo de lege undeva in 
stratosfera administratiei publice judetene si care da comanda Consiliului local.    
Sa-si vada de treaba lor si de activitatile pe care le au si sa nu mai tot  profereze tot 
felul de lucruri care chiar sunt insultatoare la adresa activitatii Consilului local. 
Personal nu pot sa accept acest lucru si mai ales cand aceste lucruri care sunt 
insultatoare pentru activitatea noastra vine de la cineva care este certat cu legea si 
care ar trebui sa invete foarte mult in maniera in care se dezbat lucrurile in Consiliul. 
Avem pareri diferite, suntem oameni cu diferite obtiuni politice, eu cred ca dincolo de 
intepaturile si de disputele pe care le-am avut intre noi exista un respect in cadrul 
Consiliului local pe care-l avem unii fata de altii si lucrul acesta este foarte important. 
Am simtit nevoia sa fac toate aceste precizari pentru ca in ultima perioada vis-a-vis 
de activitatea noastra asa cum am spus s-au spus lucruri neadevarate si lucruri care 
sunt in contradictoriu cu ceea ce dorim sa facem in aceasta autoritate.  

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta 
cu 7 voturi „pentru” si 10 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri George Mardare, 
Rodica Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, 
Vasile Dobre, Gheorghe Stan, Doina Fodoreanu si Paul Romeo Postelnicu. 

 
Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu constata ca a fost epuizat 

punctul de pe ordinea de zi, considera lucrarile sedintei incheiate si multumeste 
tuturor pentru participare. 
             Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
             

 

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


