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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 15 decembrie 2009 

 
 
 

 Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie 
Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani. 
             D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta 
ordinara din 15.12.2009, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 10857 / 08.12.2009, 
constatand ca in sala sunt prezenti un numar 20 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 de la sedinta dl. consilier Neculai Tanase, fiind inzapezit. 
La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – primar al municipiului Focsani; 
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu Buget - contabilitate;     
 d-na Micsunica Baciu – director executiv Directia resurse umane;   
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-na Carmen Marta Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Valentina Gatej – sef serviciu,  serviciul cadastru si agricultura; 
 d-na Luminita Mogda – consilier serviciu urbanism; 
 d-na  Mariana Gheorghe  – sef serviciu autorizare agenti economici; 
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu fond locativ; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 
 d-na Mirela Andrei – inspector serviciul comunicare; 
 d-na Vasilica Petronie – consilier compartiment energetic, contracte, achizitii; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director  CUP RA Focsani; 
 d-nul Ion Gheorghe – director  Politia Comunitara Focsani;  
 d-nul Mihai Ciubotaru –director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani; 
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani; 
 d-na Maria Murgoci – director Ansamblul folcloric „Tara Vrancei”; 
 d-na Rodica Davidean - director Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania-

filiala Vrancea 
 
             La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti 
ai mass-mediei locale.  
 

Dl. Secretar al municipiului Focsani supune votului procesul verbal al sedintei din 
24.11.2009.  

Nu sunt discutii si se aproba cu  20 voturi “pentru”. 
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Dl. Secretar al municipiului Focsani supune votului procesul verbal al sedintei din 
27.11.2009.  

Nu sunt discutii si se aproba cu  20 voturi “pentru”. 
Dl. Secretar al municipiului Focsani supune votului procesul verbal al sedintei din 

03.12.2009. “Vreau sa fac o observatie, Institutia Prefectului in urma analizarii acestor 
proiecte de hotarare a remis o adresa inregistrata ieri la Primaria municipiului Focsani prin 
care doresc sa le comunicam daca a fost indeplinita procedura prevazuta de legea 
transparentei, respective Legea nr. 52/2003. Aveti aceasta hartie la mapa, din punctul meu 
de vedere acst proiect de hotarare nu este un act normativ si nu trebuie sa urmeze 
procedura instituita de Legea nr. 52. Daca dumneavoastra aveti un alt punct de vedere va 
rog, pentru ca astazi 15.12.2009 ar fi termenul in care trebuie sa-i raspundem Instutiei 
Prefectului vis-à-vis de acest proiect de hotarare.” 

Dl. consilier Adrian Colin “consider ca un imprumut care inglodeaza Focsaniul in 
datorii pe o perioada foarte mare de timp, este un act normativ, este un act cu un caracter 
general, cu aplicabilitate generala si ar fi fost normal ca acest proiect de hotarare sa fie 
postat pe site, asa cum a fost postat pe site si acel proiect pe care l-am initiat noi referitor la 
sensurile giratorii, deci eu cred ca are un caracter general ca mai mult se aplica legea 
transparentei publice vis-à-vis de acest act decat asupra actului acela cu sensurile 
giratorii.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “am luat act de punctul de 
vedere al d-lui consilier Adrian Colin, o sa-l comunic maine Institutiei Prefectului, precum si 
punctul meu de vedere vis-à-vis de neaplicarea Legii nr. 52.” 

Intervine dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “explicati-mi ca ati spus ca o sa comunicati 
punctul dumneavoastra de vedere si punctul d-lui consilier, nu a Consiliului local. Pentru ca 
aici nu intervine pozitia Consiliului local, ci pozitia unui consilier.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani “problema s-a pus ca aceasta hotarare nu se 
poate exercita controlul de legalitate si asteapta de la noi sa vada daca au fost indeplinite 
prevederile art.2, 6 si 10 din Legea nr. 52, dar adresa a fost inaintata catre Primaria 
municipiului Focsani sau catre dl. primar Decebal Bacinschi si spre stiinta Consiliului local, 
acesta este motivul pentru care am supus-o atentiei dumneavoastra.” 

Nu mai sunt discutii si se aproba cu  18 voturi “pentru” si 2 voturi “abtinere” a d-nilor 
consilieri Danut Popoiu si Paul Romeo Postelnicu. 

Dl. Secretar al municipiului Focsani supune votului procesul verbal al sedintei din 
08.12.2009.  

Nu sunt discutii si se aproba cu  18 voturi “pentru” si 2 voturi “abtinere” a d-lui 
consilier Bogdan Matisan si a d-nei consilier Mioara Lazar. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana da cuvantul d-lui presedinte de 
sedinta Paul Romeo Postelnicu. 

Ia cuvantul dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „multumesc d-le 
secretar Eduard Corhana, d-le Primar Decebal Bacinschi, doamnelor si domnilor consilieri, 
conform Dispozitiei 10857 / 08.12.2009 a d-lui primar Decebal Bacinschi, ordinea de zi 
cuprinde 13 proiecte de hotarare si un grafic privind desfasurarea sedintelor Consiliului 
local al municipiului Focsani pe semestrul I – 2010”: 
 
1. proiect de hotarare privind acordarii unui sprijin financiar Societatii Nationale de Cruce 
Rosie din Romania-filiala Vrancea, in calitate de partener, prin Serviciul Public Local de 
Asistenta Sociala Focsani, pentru aplicarea proiectului Adapost de Noapte ,,Sfantul Nicolae 
cel Nou”;  
 
2. proiect de hotarare privind stabilirea veniturilor minime ale veniturilor ce s-ar putea obtine 
de familiile care au in proprietate terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri mobile ori 
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imobile necesare determinarii venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social, de 
alocatie familiala complementara si alocatiei de sustinere pentru anul 2010; 
 
3. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.363/2006 pentru aprobarea arondarii institutiilor de invatamant 
preuniversitar de stat fara compartiment financiar contabil propriu pe langa centre bugetare 
care au calitatea de ordonator tertiar de credite, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  
4. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii art. 2 la Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.166/2009 pentru acordarea diplomei de fidelitate 
si a unui premiu in valoare de 500 lei, din bugetul local al municipiului Focsani, cuplurilor 
focsanene care implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta; 
                             
5. proiect de hotarare privind aprobarea virarii de credite bugetare intre capitolele 
clasificatiei bugetare pe anul 2009; 
 
6. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Serviciului Public Local de 
Asistenta Sociala Focsani a postului de asistent medical debutant in post de asistent 
medical; 
     

7. proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor de activitate si a locurilor pentru 
prestarea de catre contravenienti a muncii in folosul comunitatii; 
 
8. proiect de hotarare privind abrogarea pozitiilor nr. 27, 188 si nr. 250 din anexa la 
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 108/2004 pentru aprobarea listei 
nominale pentru repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii; 
 
9. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se 
repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de 
punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 cu modificarile si completarile ulterioare 
si a Hotararii Consiliului Local nr.110/2009 privind aprobarea listei de prioritati; 
 
10. proiect de hotarare privind aprobarea tabelului nominal reprezentand propunerea de 
atribuire in proprietate a unei supafete de teren in baza art. 36, alin.(3) din Legea nr. 
18/1991, a fondului funciar, republicata, modificata si completata; 
 
11. proiect de hotarare privind aprobarea incredintarii in folosinta gratuita, pe o perioada de 
5 ani catre Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania-filiala Vrancea, a spatiului in 
suprafata utila de 156,22 m.p., din incinta Punctului Termic nr. 40 din str. M. Eminescu, ce 
apartine domeniului public al municipiului Focsani, in vederea derularii proiectelor ,,Masa 
pe roti” si ,,Banca de alimente”; 
 
12. proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 89/2002 pentru 
aprobarea incredintarii in folosinta gratuita a terenului apartinand domeniului privat al 
municipiului Focsani, str. Brailei, nr. 112 DJ 204-etapa a II-a in suprafata de 6450,00 m.p., 
catre ANL pe durata desfasurarii Programului pentru Dezvoltarea constructiei de locuinte 
pentru tineret in regim de inchiriere; 
 
13. proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta, pe o perioada de trei 
luni, incepand cu luna ianuarie 2010; 
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14. aprobarea Graficului de desfasurare al sedintelor Consiliului Local al Municipiului 
Focsani pe semestrul I – 2010. 

Informari, declaratii politice.    
 

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 20 voturi „pentru”. 
 
Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind acordarii unui 

sprijin financiar Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania-filiala Vrancea, in 
calitate de partener, prin Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani, pentru 
aplicarea proiectului Adapost de Noapte ,,Sfantul Nicolae cel Nou”. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 315 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind stabilirea 
veniturilor minime ale veniturilor ce s-ar putea obtine de familiile care au in 
proprietate terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri mobile ori imobile 
necesare determinarii venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social, de alocatie 
familiala complementara si alocatiei de sustinere pentru anul 2010. 
  Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 316 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.363/2006 
pentru aprobarea arondarii institutiilor de invatamant preuniversitar de stat fara 
compartiment financiar contabil propriu pe langa centre bugetare care au calitatea 
de ordonator tertiar de credite, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Danut Popoiu, devenind hotararea nr. 317 

Dl. consilier Danut Popoiu „pentru ca incerc sa votez cu teama proiecte de hotarare 
care vizeaza scoala si atunci gasesc normal sa am o pozitie neutra si apoi sa ma justific.  
D-nilor consilieri Gradinita nr. 21 functioneaza in cladirea Scolii generale nr. 3, ori acolo    
d-na directoare solicita ca financiar aceasta gradinita care functioneaza in localul Scolii nr. 
3 sa depinda de contabilitatea Scolii nr. 2, in ceea ce  ma priveste consider acest lucru 
anormal. Cum anormal consider ca contabilitatile gradinitelor sa fie tinute de scolile 
generale sau licee. Sunt probleme specifice gradinitelor si atunci ar trebui grupate 4, 5, 6 
gradinite sa aiba un contabil nicidecum sa stea la mana contabilului de scoala generala sau 
de liceu pentru ca pe vremea cand eram inspector general aveam tot soiul de reclamatii   
vis-a-vis de neimplicarea contabililor in problemele gradinitelor, iar aici cu Gradinita nr. 21, 
mutata la Gradinita nr. 2 sunt mofturile a doua doamne implicate in aceasta treaba, iar noi 
chipurile am fost de acord cu asa ceva.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „d-le consilier Danut Popoiu in conditiile in care este 
posibil ceea ce ati spus dumneavoastra vom analiza impreuna cu cei de la contabilitate, 
buget, personal si vom initia un proiect de hotarare. Si mie mi se pare corect ca scolile sa 
fie intr-un loc si gradinitele intr-un loc.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „pentru a nu ne mai intalni cu asemenea situatii propun   
d-le primar Decebal Bacinschi si stimati colegi ca atunci cand vom mai avea proiecte de 
hotarare de genul acesta sa nu le mai discutam decat in prezenta inspectorului general 
scolar Vrancea pentru a putea sa fim bine informati si treburile sa fie transate de cel care 
raspunde si nu in lipsa.” 

 
Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 

modificarii si completarii art. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr.166/2009 pentru acordarea diplomei de fidelitate si a unui premiu in valoare de 500 
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lei, din bugetul local al municipiului Focsani, cuplurilor focsanene care implinesc 50 
de ani de casatorie neintrerupta. 

Se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 318 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea virarii 
de credite bugetare intre capitolele clasificatiei bugetare pe anul 2009. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 319 

 Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in 
statul de functii al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Focsani a postului 
de asistent medical debutant in post de asistent medical. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 320 

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind stabilirea 
domeniilor de activitate si a locurilor pentru prestarea de catre contravenienti a 
muncii in folosul comunitatii. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 321 

Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind abrogarea 
pozitiilor nr. 27, 188 si nr. 250 din anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr. 108/2004 pentru aprobarea listei nominale pentru repartizarea locuintelor 
pentru tineri destinate inchirierii. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Vasile Pintilie, devenind hotararea nr. 322 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei 
nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate 
inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii 
nr. 152/1998 cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii Consiliului Local 
nr.110/2009 privind aprobarea listei de prioritati. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Vasile Pintilie, devenind hotararea nr. 323 

Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
tabelului nominal reprezentand propunerea de atribuire in proprietate a unei 
supafete de teren in baza art. 36, alin.(3) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, 
republicata, modificata si completata. 

Dl. consilier Adrian Colin “vreau sa  intreb daca terenul este cel vis-à-vis de Scoala 
nr. 2, deci acolo era o parcare si acum a aparut un gard, este imprejmuit, este acel teren?” 
 Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 324 

Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
incredintarii in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani catre Societatea Nationala 
de Cruce Rosie din Romania-filiala Vrancea, a spatiului in suprafata utila de 156,22 
m.p., din incinta Punctului Termic nr. 40 din str. M. Eminescu, ce apartine domeniului 
public al municipiului Focsani, in vederea derularii proiectelor ,,Masa pe roti” si 
,,Banca de alimente”. 

Dl. consilier Gheorghe Stan “am o problema referitor la acuratetea acestor 
documente, deci d-na de la Crucea Rosie cere ca termen 3 ani, in raport se scrie 5 ani, in 
proiect, in titlu se scrie 5 ani, in primul articol se scrie 10 ani, ce aprobam de fapt?” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “haideti sa hotaram daca tot suntem aici si cu asta am 
terminat povestea. Va rog sa ma vredeti ca am citit proiectul acesta de 3 ori, dar treaba 
aceasta nu am vazut-o.” 
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D-na consilier Mioara Lazar “observatia d-lui coleg Gheorghe Stan, este foarte buna, 
acelasi lucru as fi vrut sa-l ridic si eu si totusi am sa fac un amendament si sa propun ca 
respectiv termenul de incredintare in folosinta gratuita sa fie pe o perioada de 3 ani, asa 
cum a solicitat si in adresa d-na Rodica Davidean de la Crucea Rosie.” 

D-na consilier Doina Fodoreanu “vroiam sa fac amendamentul iulie 2012 ca sa 
lasam la latitudinea noului consiliul local ce face cu bunurile.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta cu 20 voturi „abtinere”. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-nei consilier Mioara 
Lazar corelat cu cel al d-nei consilier Doina Fodoreanu si anume ca perioada sa fie pana in  
iulie 2012 si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 325 

Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea 
Hotararii Consiliului Local nr. 89/2002 pentru aprobarea incredintarii in folosinta 
gratuita a terenului apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, str. Brailei, 
nr. 112 DJ 204-etapa a II-a in suprafata de 6450,00 m.p., catre ANL pe durata 
desfasurarii Programului pentru Dezvoltarea constructiei de locuinte pentru tineret 
in regim de inchiriere. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 326 

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind alegerea unui 
presedinte de sedinta, pe o perioada de trei luni, incepand cu luna ianuarie 2010. 

Dl. consilier Vasile Dobre “propun ca presedinte de sedinta sa fie d-na consilier 
Doina Fodoreanu.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 327  

Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: aprobarea Graficului de desfasurare al 
sedintelor Consiliului Local al Municipiului Focsani pe semestrul I – 2010. 

Nu sunt discutii, se supune la vot aprobarea Graficului de desfasurare al sedintelor 
si se aproba cu 20 voturi „pentru”.  

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu solicita inscrieri la cuvant la 
punctul diverse. La acest punct se inscriu la cuvant d-nii consilieri Vasile Pintilie, Daniel 
Gongu. 

Dl. consilier Vasile Pintilie „d-le presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu, d-le 
primar Decebal Bacinschi, stimati colegi pentru ca suntem la sfarsit de an va rog sa-mi 
permiteti sa va adresez sanatate, bucurii, impliniri, realizarea dorintelor, un an mai bun, la 
multi ani. Colegilor din aparatul administrativ urez aceleasi ganduri calde. La multi ani!” 

Dl. consilier Daniel Gongu „stimati colegi ati primit o invitatie pentru ziua de joi ora 
17,00 la Sala Polivalenta va avea loc Gala Sportului Vrancean unde vor fi premiati cei mai 
buni sportivi ai judetului Vrancea. Mi-ar face mare placere sa va vad acolo sa-i urmarim pe 
acesti tineri si sa-i si felicitam in acelasi timp. Vor primi premii, in urma discutiilor pe care  
le-am avut cu dl. primar Decebal Bacinschi, primii 14 jucatori, sunt 14 discipline, primul de 
la fiecare disciplina va primi 350 lei din partea Consiliului local, ca din partea Directiei de 
Tineret vor fi alte premii.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „as vrea in numele grupului PSD pentru ca ne 
asteapta un sfarsit de an si un inceput de an, dorim sa uram cetatenilor municipiului 
Focsani numai bine, numai sanatate, linistea pe cate ne-o dorim sa se asterne si in sfanta 
sarbatoare a Craciunului si la trecerea pragului dintre ani si sper ca in anul care va urma, 
spun toate acestea pentru ca nu stiu daca vom mai avea ocazia sa transmitem un mesaj 
cetatenilor municipiului Focsani, sper ca in noul an vom putea sa facem mai mult si cu mai 
multa eficienta activitatea nostra ca si consilieri sa fie plina de eficienta si de liniste.” 
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D-na consilier Doina Fodoreanu „d-le primar Decebal Bacinschi am o intrebare la 
dumneavoastra avand in vedere precipitatiile abundente deja in Focsani am vazut ca a 
inceput sa inghete carosabiliul, aveti un program de interventie si cine face dezapezirea la 
nivelul municipiului?” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „programul a fost dat atat la Consiliul Judetean, cat si 
la Prefectura, il avem daca vreti vi-l dam si dumneavoastra, avem toate utilajele si oamenii 
pregatiti. Am inceput sa actionam de la ora 2,00 azi-noapte, este foarte greu, indepartam 
zapada, dam cu sare, in cateva minute se face la loc, dar toata noaptea se va lucra, maine 
toata ziua, in conditiile in care zapada o sa inceteze, ninsoarea o sa inceteze, atunci vom 
actiona, vom lua legatura si cu agentii economici si cu cetatenii, ca sa aranjam orasul. 
Astazi am facut tot ce s-a putut sa avem posibilitatea de a circula corect. Din punctul meu 
de vedere, la ora 7,00 am vazut orasul, pe arterele principale se putea circula corect pe ele 
pentru ca am dat sare si nisip toata noaptea, dar este foarte greu pentru ca ninge in 
continuare, iar in noaptea aceasta vom lucra in continuare, avem utilaje, avem tot pregatit.” 

D-na consilier Mioara Lazar „pentru ca suntem la sfarsitul unui an de activitate, in 
primul rand vreau sa urez, eu personal si colegilor mei si tuturor colegilor mei de aici si 
respectiv tuturor cetatenilor municipiului Focsani sa le urez sanatate, bucurii, impliniri, un 
an mai bun, speranta si incredere. In acelasi timp vreau sa multumesc Ministerului 
Tineretului si Sportului, respectiv Directia pentru sport a judetului Vrancea pentru diploma 
de merit pe care ne-a oferit-o, este o surpriza. Am observat ca avem aici la mapa pus de 
catre dl. primar Decebal Bacinschi, un program de activitati pentru zilele urmatoare si am 
constatat ca maine, respectiv miercuri ora 14.00 in sala de sedinte a Consiliului local va 
avea loc premierea cuplurilor, respectiv proiectul de hotarare care a fost la mapa cu 
cuplurile care implinesc 50 de ani de la casatorie, am inteles de la dumneavoastra d-le 
primar Decebal Bacinschi ca sunt 20 de familii care probabil vor fi invitate maine aici. Inca o 
data multumim, este o surpriza, este sfarsit de an si cu ocazia sarbatorilor putem sa facem 
fericiti si bucurosi niste oameni, niste cetateni ai municipiului Focsani, inca o data va doresc 
un an bun cu sanatate tuturor si numai bine. La multi ani!” 

Dl. consilier Vasile Dobre „stimati colegi consilierii PNL, ureaza tuturor cetatenilor 
municipiului Focsani multa sanatate, sarbatori fericite si la multi ani pentru 2010.” 

Dl. consilier Danut Popoiu „n-am ramane mai prejos nici noi, urarile le facem din 
inima, o urare speciala pentru colegii de la PSD, le dorim sa traiasca bine si sa-si tina in 
casa cate un calendar din acesta, unde semnul intrebarii, dupa benere, sa fie inlocuit cu un 
semn al exclamarii, iar pentru toti ceilalti le doresc sa aiba sarbatori frumoase, le doresc sa 
aiba un Craciun cald si sa lase gerul politic la usa afara pentru ca astfel de sarbatori merita 
doar linistea din interior. Sarbatori frumoase.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „as vrea sa-l mai completez putin pe dl. consilier Vasile 
Dobre, urmeaza un an foarte greu, trebuie sa ne gandim si poate ne-o da Dumnezeu mai 
multa minte in Consiliul local astfel incat sa putem usura, atat cat vom putea usura noi 
greutatile cu care se vor confrunta locuitorii orasului, iar eu personal imi propun sa gasim 
solutii sa aducem bani la buget, sa realizam niste chestii in orasul acesta.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „d-le presedinte de sedinta, d-nelor si d-nilor consilieri, 
a trecut un an greu, ne-am descurcat asa cum am putut, am inteles multe lucruri, poate am 
gresit, imi cer scuze, sper ca anul 2010 sa fie un an bun cu toate greutatile pe care avem 
sa le intampinam. Sunt constient ca alaturi de dumneavoastra, alaturi de salariatii Primariei 
vom reusi sa rezolvam multe probleme si multe proiecte in municipiul Focsani. As vrea sa 
va rog sa fiti alaturi de noi in aceste zile pentru ca avem cateva actiuni, maine la ora 14.00 
vom inmana aceste diplome de fidelitate celor care au implinit 50 de ani de casatorie, am 
dorit sa fie maine, nu am reusit sa le pregatesc si un spectacol pentru treaba aceasta, dar 
totusi in aceasta sala, cred ca vom crea un moment festiv. Ne-am gandit ca din ce le-a 
oferit Consiliul local sa poata sa-si petreaca sarbatorile frumos acesti oameni care au 
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implinit frumoasa varsta de 50 de ani. Asa cum a spus si dl. consilier Daniel Gongu, joi vom 
premia sportivii, iar vineri la ora 17.00 va invit pe toti in Parcul Balcescu pentru ca vom 
deschide Oraselul Copiilor si in acelasi timp uratorii din Vrancea vor veni sa ne prezinte 
urarile de sarbatori. In cursul saptamanii viitoare, luni vom pregati pachetele pentru cele 
400 de familii ce urmeaza sa primeasca un cadou din parte Consiliului local, aveti fiecare 
grup o lista a celor 400 de persoane, daca doriti sa mergeti impreuna cu reprezentantii 
Primariei, sunteti invitatii nostri, plecarea va fi de la cantina, de acolo vom incarca aceste 
pachete si speram ca marti si miercuri sa le putem distribui. Pe data de 22.12.2009 la ora 
10.00 la Cimitirul Nordic, Consiliul local si Primaria municipiului Focsani vom depune 
coroane pentru eroii nostri din revolutie. Dati-mi voie sa va urez la multi ani, multa sanatate 
si sa avem un an bun in 2010.” 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „d-le primar, d-le secretar al 
municipiului Focsani, d-nelor si d-nilor colegi pentru ca se incheie aici misiunea mea cu 
sprijinul dumneavoastra sper ca am reusit sa facem o treaba buna in aceste trei luni de 
zile, va multumesc pentru colaborare si vreau inainte de a incheia aceasta sedinta sa  ma 
alatur si eu urarilor transmise de colegii nostri atat catre focsaneni, cat si cei care ne-au 
fost aproape in acest an, vorbesc de cei din aparatul propriu, sa le multumim pentru 
lucrurile pe care le-au facut, pentru ca noi sa ne putem sa ne desfasuram aici activitatea in 
conditii bune sa-i multumim deasemenea d-lui secretar al municipiului Focsani Eduard 
Corhana pentru sprijinul acordat in activitatea noastra si nu in ultimul rand sa-i multumim  
d-lui primar Decebal Bacinschi dincolo de tensiunile inerente poate in activitatile noastra 
curente, cred totusi ca din experienta acestui an putem trage invataminte, concluzii, care 
ne vor fi un suport real pentru activitatea noastra de anul viitor. Sa ne dorim cu totii sa 
avem un an bun sa fim sanatosi si impreuna sa reusim sa gestionam cum se cuvine 
treburile municipiului Focsani.” 

Dl presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu considera ca au fost epuizate toate 
punctele 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,                                     
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