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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  24 noiembrie  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 24.11.2009, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 4225/ 18.11.2009, 
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 motivat dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu fiind plecat in concediu. 
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 Valentina Gatej – sef serviciu cadastru si agricultura; 
 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 Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani; 
 d-na Otilia Stoica – director interimar Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani; 
 d-nul Vasile Velnita – inspector Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani; 
 d-na Maria Murgoci – director Ansamblul folcloric „Tara Vrancei‖; 
 d-nul Mihai Ciubotaru –director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani; 
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public de comunitar de evidenta persoanelor; 

 
             La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti 
ai mass-mediei locale.  
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Dl. Secretar al municipiului Focsani supune votului procesul verbal al sedintei din 

27.10.2009. 
 Ia cuvantul dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu ―d-le secretar al 
municipiului Focsani Eduar Corhana m-am uitat cu atentie pe acest proces verbal si cred 
ca avem si suportul care a stat la baza intocmirii lui, atat materialul inregistrat, cat si 
stenograma. Si dat fiind faptul ca vis-à-vis de un proiect de hotarare care noi l-am parcurs 
la acea sedinta si s-au facut niste aprecieri care nu corespund realitatii v-as ruga sa lasam 
la sfarsit sau sa nu-l supunem acum la vot, ci la sfarsitul sedintei.‖ 
  Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana ―va referiti la procesul verbal 
din data de 27.10.2009?‖ 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu ―noi am fost facuti in fel si chip, 
consilierii care la data respectiva am apreciat ca acel proiect de hotarare privind 
imprumutul sa-l amanam, deci sa nu-l discutam in sedinta respectiva, am avut argumentele 
respective retinute si in procesul verbal, iar dupa acea in municipiu s-a popularizat de 
colegi de-ai nostrii o alta pozitie pe care noi nici nu am avut-o in sedinta respectiva. Si 
acum din doua una, ori procesul acesta verbal n-a retinut exact ce s-a intamplat in data de 
27.10.2009, ori inseamna ca popularizarea facuta de colegii nostril nu corespunde realitatii 
si atunci trebuie sa ne lamurim, sa vedem despre ce este vorba.‖ 

Dl. secretar al municipiului Focsani eduard Corhana ―din punctul meu de vedere 
procesul verbal refecta discutiile care s-au purtat in cadrul sedintei, vis-à-vis de cele 
consemnate aveti observatii sunt dispus sa indreptam, daca sunt scapari, le adaugam. Dar 
asupra continutului procesului verbal dumneavoastra trebuie sa va pronuntati. Asta ma 
obliga legea si asta trebuie sa facem la inceputul sedintei.‖ 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu ―din punctul meu de vedere asa 
cum arata procesul verbal el corespunde realitatii sedintei din 27.10.2009, acum sunt 
curios daca colegii nostrii care au avut o alta parere si au popularizat altfel acea attudine a 
noastra vor vota acest proces verbal si se vor dezice de ceea ce au spus in oras sau vor 
spune ca ceea ce au spus dumnealor in oras este adevarat si procesu verbal nu reflecta 
realitatea.‖ 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu ―eu am lipsit la aceasta sedinta, v-am adus la 
cunostinta dumneavoastra ca am plecat de urgenta cu tatal meu si l-am internat la 
Bucuresti la Fundeni si vad ca aici se face trimitere la adresa mea daca am prezentat un 
certificat medical. Nu inteleg sensul, ce vrea sa se spuna aici.‖ 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana ―e vorba de pagina 2 si citez  
pe dl. consilier Danut Popoiu in momentul in care am facut precierea ca sunteti si este 
consemnat pe pagina 1, lipsiti din motive medicale, dl. consilier Danut Popoiu mi-a adresat 
intrebarea daca am cunostinte ca s-ar fi depus un certificat medical in acest sens si 
raspunsul meu a fost negativ.‖ 

Dl. consilier Danut Popoiu ―d-le secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana nu 
este adevarat, eu m-am referit la faptul ca dl. consilier Bogdan Matisan care este in 
concediu medical are sau nu pentru sedinta respectiva. Nu m-am referit la dl. consilier 
Neagu Nistoroiu, deci eu m-am referit la oameni care nu merg la servici ca sunt in concediu 
medical si sunt prezenti in sala la sedinta respectiva.‖ 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana ―d-le consilier, iertati-ma, 
absent la sedinta din 27.10.2009 a fost dl. consilier Neagu Nistoroiu.‖ 

Dl. consilier Danut Popoiu ―vom asculta ceea ce eu am spus atunci, nu a avut nici o 
legatura cu dl. consilier Neagu Nistoroiu, eu m-am referit la oameni care sunt in concediu 
medical si sunt in sala, deci nu m-am referit la dl. consilier Neagu Nistoroiu.‖ 

 



 3 

 Nu  mai sunt discutii si se supune la vot procesul verbal si nu se aproba cu  10 voturi 
―pentru‖ si 10 voturi ―abtinere‖ a  d-nilor consilieri Danut Popoiu, Adrian Colin, Cristinel 
Susu, Neculai Tanase, Daniel Gongu, Mioara Lazar, Doina Fodoreanu, Vasile Dobre, 
Gheorghe Stan si Paul Romeo Postelnicu. 

Dl. Secretar al municipiului Focsani supune votului procesul verbal al sedintei din 
10.11.2009. 

Ia cuvantul dl. consilier Gheorghe Stan ―eu vreau sa-l felicit pe colegul consilier 
George Mardare pentru seriozitate de care da dovada cand promite ceva in consiliul 
municipal, se tine de cuvant. Îl felicit pentru treaba aceasta.‖ 
 Nu mai sunt discutii se supune la vot procesul verbal si se aproba cu  20 voturi 
―pentru‖. 

Dl. Secretar al municipiului Focsani supune votului procesul verbal al sedintei din 
16.11.2009. 
 Nu sunt discutii si se supune la vot procesul verbal si se aproba cu  19 voturi 
―pentru‖ si 1 vot ―abtinere‖ a d-lui consilier Bogdan Matisan. 
 Dl. consilier Gheorghe Stan ―d-le presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu, 
colegii spun ca nu au inteles ce au vrut sa spun eu, este vorba despre porcaria care a 
umplut tot orasul.‖ 
 

Ia cuvantul dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „d-nilor colegi inainte 
de a trece la ordinea de zi pe care o avem propusa de dl. primar Decebal Bacinschi v-as 
ruga sa fiti de acord cu propunerea facuta de dl. director Gheorghe Vasilescu ca pentru 5 
minute sa primim careva explicatii de la reprezentantul unei firme privind un procedeu care 
ar putea sa fie utilizat intr-o viitoare activitate inclusiv in orasul nostru.‖ 

D-na Elena Ciulei reprezentant Dercons International Grup „aceasta este o societate 
multinationala care se ocupa cu eliminarea deseurilor si refuzurilor urbane si industriale. 
Eliminarea deseurilor este o problema mondiala dificil de rezolvat in principal pentru 
dificultatile de tratament, transformarea materialelor dizomogene intre ele pentru 
caracteristicile de compozitie chimico-fizic, metal inert organice de greutate, umiditate si 
putere calorifica. Din 1991 societatea Decos International Grup Engineering Consulting s-a 
lansat in cercetare pentru aplicari tehologice pentru tratamentul deseurilor cu recuperate 
energetica pentru productie de energie electrica curata. Nu trebuie subestimata, e cu 
compatibilitatea convenienta economica si reala aplicare in sector in scara industriala. 
Dupa multe cercetari pe piata nationala si internationala si cu multe teste experimentate, 
efectuate de propriu staff tehnic Dercons International Grup Engineering Consulting isi 
propune ca contractor general pentru ei insisi si pentru proprii clienti sau parteneri sa aplice 
tehnologia de disociere moleculara a deseurilor finalizata cu recuperare de energie si de 
materie. Cand vorbesc de energie, noi vorbim despre energie electrica si energie termica. 
Acest proces inceput de aproape 20 de ani in urma in colaborare cu marile centre de 
cercetare si in marile universitati ale lumii a ajuns in ziua de astazi sa fie o tehnologie de a 
treia generatie care trateaza si elimina deseurile. Noi avem proiectul care am putea sa-l il 
dam in cazul in care Consiliul local Focsani doreste sa aplice pe teritoriu aceasta 
tehnologie la cheie in mana. Fiind o inalta tehnologie care depaseste o cifra de investitie 
am intrat pe piata Romaniei si pe piata  europeana cu avizul Uniunii Europene. Uniunea 
Europeana finanteaza acest proiect, minimul de finantare este de 40% iar datorita inaltei 
tehnologii marile banci mondiale ale lumii sunt interesate sa finanteze aceasta tehnologie. 
In cazul in care Consiliu local Focsani doreste sa aplice pe teritoriul judetului aceasta 
tehnologie, noi suntem in gradul sa aducem toata investitia neavand practic Consiliul local 
de investit in bani, tehnologia fiind cu productie de energie termica si electrica se auto 
plateste, se autoalimenteaza. Procesul poate fi simplu, poate fi si complex depinde cum 
este vazut. Eu vreau sa va explic este ca tehnologia fiind necunoscuta in Romania, noi 
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propunem si avem in proiect si pregatirea profesionala a inginerilor romani in strainatate, 
iar odata initiata investitia in Romania inginerii proiectanti, inginerii tehnicieni vor lucra cot la 
cot cu cei romani timp de un an pana in momentul in care inginerii romani vor fi singuri 
pregatiti sa preia din mers, bunul mers al tehnologiei. Noi avem ca obiectiv o colaborare in 
ceea ce priveste constructia civila, vrem ca atat cat se poate sa fie o colaborare cu firmele 
romanesti de constructii, cu muncitori romani pentru a ajuta si crearea locurilor putine sau 
multe cate vor fi pe piata romaneasca , stim ca este in Romania un deficit de locuri de 
munca. Este greu sa va explic in putinul timp pe care mi l-ati pus la dispozitie, dar eu voi 
lasa documentatia in mana tehnicienilor din Consiliul local, sper ca il vor consulta bine si 
vor face calculele in felul acesta vazand cat de eficienta poate fie investitia. Noi mai 
propunem Consiliului Local in cazul unui parteneriat public privat energia termica care este 
un produs secundar sa il tratam la un pret convenabil pentru ca vrem sa avantajam 
Consiliul local, fiind un produs secundar. Toate deseurile care vor veni, nu trebuiesc 
selectionate, toate deseurile asa cum vin culese de pe piata inafara de marile cantitati de 
fier sau sticla, ele vin si sunt puse intr-o prima celula dupa care incepe procesul. Vreau sa 
va spun ca tratam orice fel de tip de deseuri, fie ele casnice, urbane, industriale inafara de 
cele periculoase,foarte periculoase, nucleare si atomice. Noi eliminam si deseurile de 
spitale, carcasele de animale, eliminam si namolul de la statia de epurare a apelor, cenusa 
rezultata este inerta, emisiile in aer sunt aproape de zero, se elimina aer respirabil. Acesta 
este unul dintre cele mai bune proiecte ale lumii in ceea ce priveste emisiile in aer. Noi 
avem prima instalatie care s-a facut in 1996 la centrul de verificare a emisiunilor. Terenul 
pe care va fi amplasat nu este mare, noi pentru o capacitate de 200 de tone pe zi am avea 
nevoie de un teren de circa 6 ha de teren, daca este posibil si un teren mai mare se pot 
face foarte multe alte lucruri, dar toate la locul lor. Noi stim ca la dumneavoastra in oras 
doriti sa faceti o centrala pentru obtinere de energie termica de aceea noi ne-am oferit ca 
sa va dam sub pretul la care v-ar costa pe dumneavoastra sau care va costa astazi 
producerea de energie termica fiind viitori parteneri in cazul in care dumneavoastra doriti. 
In cazul in care sunteti interesati noi va lasam documentatia si asteptam sa fim contactati.‖ 

 
In continuare dl. Presedinte de sedinta prezinta proiectul ordinii de zi care cuprinde: 
 
1. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul general consolidat al 
municipiului Focsani pe anul 2009, a sumei de 5.000 lei pentru premierea primilor 10 
sportivi ai anului;  
 
2. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul general consolidat al 
municipiului Focsani pe anul 2009, a sumei de 8.800 lei pentru sustinerea proiectelor 
,,Copiii picteaza pentru copii!‖ si ,,Mos Craciun European‖ editia a-III-a, initiate si organizate 
de Consiliului Local al Tinerilor Focsani; 
 
3. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Focsani 
pe anul 2009; 
  
4. proiect de hotarare privind modificarea anexei Hotararii Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr. 73/2006 pentru aprobarea reorganizarii retelei scolare din municipiul Focsani, 
modificata prin Hotararea nr. 309/2006, 273/2007 si nr.86/243/2008; 
                             
5. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Primariei Municipiului 
Focsani a doua posturi de medic specialist – studii superioare din cadrul Cabinetelor de 
medicina dentara, Serviciul de asistenta medicala, Directia resurse umane si coordonare 
unitati subordonate in posturi de medic primar – studii superioare; 
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6. proiect de hotarare privind abrogarea pozitiei nr. 54 din anexa la Hotararea Consiliului 
Local al Municipiului Focsani nr. 203/2002 si a pozitiilor nr. 38 si nr. 171 din anexa la 
Hotararea Consiliului Local nr. 108/2004 pentru aprobarea listei nominale pentru 
repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii; 
     

7. 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; 
 
8. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de 
fezabilitate, pentru obiectivul de investitii „Locuinte sociale – intrare Tisa‖, in municipiul 
Focsani; 
 
9. proiect de hotarare privind aprobarea tabelului nominal reprezentand propunerea de 
atribuire in proprietate a unei suprafete de teren in baza art. 36, alin.(3) din Legea nr. 
18/1991 a fondului funciar, republicata, modificata si completata; 
 
10. proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr. 1- bunuri imobile, la 
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.167/2003 pentru insusirea 
inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Focsani, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 
11. proiect de hotarare privind aprobarea incredintarii in folosinta gratuita, pe durata 
existentei constructiei, catre SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA, 
a terenului apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, in suprafata totala de 
13,94 m.p., situat in Focsani, str. Staiesti, in vederea construirii unui post de transformare; 
 
12. proiect de hotarare privind aprobarea incredintarii in folosinta gratuita, pe o perioada de 
10 ani, catre Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani, a spatiului cu suprafata utila 
de 119,12 m.p. din incinta Punctului Termic nr. 34 din str. Bujor, ce apartine domeniului 
public al municipiului Focsani, in vederea amenajarii atelierului mecanic; 
 
13. proiect de hotarare privind modificarea art. 1, pct. 5 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.261/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului 
Local nr. 63/2002 privind obligtiile si raspunderile institutiilor publice, ale agentilor 
economici, ale altor persoane juridice precum si ale cetatenilor privind gospodarirea 
municipiului Focsani, completata prin Hotararea 291/2002; 
 

Informari, declaratii politice.    
 

Ia cuvantul dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „d-le Primar Decebal 
Bacinschi, doamnelor si domnilor invitati, stimati colegi, prin Dispozitia nr. 4225 a d-lui 
primar Decebal Bacinschi de dispune convocarea in sedinta ordinara a Consiliului 
municipal.‖ 

Intervine dl. primar Decebal Bacinschi „la proiectul de hotarare numarul 4 vreau sa 
stiu daca in sala este directorul de la Gradinita nr. 2 si directorul de la Gradinita nr. 3 si un  
reprezentant al Inspectoratului Scolar. 
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D-na director de la Gradinita nr. 2 face precizare „este un singur director la ambele 
gradinite, iar dl. inspector general, in urma discutiilor purtate m-a delegat tot pe mine pentru 
aceste discutii.‖ 

Dl. primar Decebal Bacinschi „am intrebat acest lucru pentru ca la sedinta trecuta mi 
s-a spus ca acest proiect sa-l introducem acum in conditiile in care sa fie cineva de la 
Inspectoratul Scolar, in conditiile in care nu este cineva de la Inspectoratul Scolar acest 
proiect ar trebui retras dupa ordinea de zi.‖ 
 Dl. primar Decebal Bacinschi „d-le presedinte de sedinta, d-nilor consilieri doresc sa 
retrag asa cum am spus si mai devreme proiectul nr. 4, proiect de hotarare privind 
modificarea anexei Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 73/2006 pentru 
aprobarea reorganizarii retelei scolare din municipiul Focsani, modificata prin Hotararea nr. 
309/2006, 273/2007 si nr.86/243/2008. As vrea sa introduc pe ordinea de zi un proiect, el a 
trecut prin comisii este vorba de proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici privind obiectivul de investiii privind amenajare laborator scolar de 
alimentatie publica si turism Grup Scolar de Industrie Usoara.‖ 
 Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu ―d-le presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu 
am dori sa introducem pe ordinea de zi, e vorba de un proiect initiat de grupul PSD, e un 
proiect cunosct privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne, eventual 
externe in valoare de maxim 25 milioane lei.‖ 
 Dl. consilier Danut Popoiu ―eu dupa cele petrecute saptamana trecuta si ma refer la 
amicul nostru Puiu, care acum se uita de sus, ma hotarasem sa nu mai pun nici o intrebare 
si sa nu mai fiu incrancenat pe astfel de probleme. Cand am aflat ca nu este pe ordinea de 
zi proiectul de hotarare pe care-l initiasem vis-à-vis de alegerea viceprimarilor, v-am sunat    
d-le primar Decebal Bacinschi si pentru prima data in 10 ani nu mi-ati returnat telefonul, de 
obicei cand nu-mi puteati raspunde ma sunati, atata vreme cat telefonul meu exista in 
agenda telefonului dumneavoastra. V-am sunat pe dumneavoastra d-le secretar al 
municipiului Focsani Eduard Corhana si nu mi-ati raspuns in ziua respectiva. As vrea totusi 
sa incropiti un raspuns si sa-mi spuneti de ce nu ati dat curs cererii pe care am formulat-o 
impreuna cu dl. consilier Adrian Colin vis-à-vis de acest proiect de hotarare pentru alegerea 
viceprimarilor in sedinta ordinara de astazi 24 noiembrie.‖ 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana ―am formulat un raspuns la 
solicitarea dumneavoastra si am zis ca solicitarea va fi inaintata Consiliului local in maxim 
30 de zile, procedural asa cum ne obliga legea administratiei publice. In ceea ce priveste 
telefonul, adevarat este nu v-am raspuns dar am vorbit in aceeasi zi cu dl. consilier Adrian 
Colin, coinitiatorul acestui proiect de hotarare, probabil v-a informat si mai mult decat atat la 
sedintele comisiilor de specialitate de miercuri aveam raspunsul pe care colega mea Dima 
Violeta a incercat sa-l comunice d-lui consilier Adrian Colin, iar acesta a refuzat sa 
primeasca raspunsul.‖ 

Dl. consilier Adrian Colin ―din cate stiu ordinea de zi poate fi suplimentata numai cu 
proiecte care nu necesita amanare pana la viitoarea ordine de zi. Vreau sa-mi raspunda dl. 
primar Decebal Bacinschi daca acest proiect pe care doreste sa-l introduca nu suporta 
amanare pana la urmatoarea sedinta ordinara.‖ 

Dl. primar Decebal Bacinschi ―va rog frumos sa luati procesul verbal de la sedinta 
trecuta. Cand mi-ati spus sa introduc acest proiect cu Liceul nr. 2 pe ordinea de zi.‖ 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu ―referitor la Liceul nr. 2, aici e referirea, e un caz 
aparte de proiect in sensul ca conducerea acestui liceu a trimis o adresa catre Consiliul 
local. Acolo s-a explicat ca ceea ce doream noi sa facem s-a alocam spatii din acest 
asezamant de invatamant catre Universitatea Bucuresti ar fi ingreuiat activitatea si poate 
chiar anula activitatea dumnealor care se bazeaza pe practica. In comisia de specialitate 
dupa ce s-a luat act de adresa dumnealor noi am hotarat ca proiectul are aviz si-l 
introducem pe ordinea de zi, deci practice nu se putea introduce pe ordinea de zi decat 
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dupa ce se discuta in comisie acea adresa. Cred ca este o exceptie pe care cred ca trebuie 
sa o tratam pozitiv astazi.‖ 

D-na consilier Doina Fodoreanu ―d-le primar Decebal Bacinschi cu tot respectul am 
si eu o intrebare, de ce nu se urmeaza procedura cu 30 de zile pentru alte proiecte?‖ 

Dl. primar Decebal Bacinschi ―eu nu am inteles ce graba cu viceprimarii, daca de un 
an si jumatate stam fara viceprimari, ne-am gasit acum inainte de alegeri.‖ 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu ―daca imi permite-ti d-le primar 
Decebal Bacinschi este un artificiu, deci in 30 de zile ne raspundeti eventual la o problema 
care trebuie sa vina de la aparatul de specialitate, cat priveste regulamentul nostrum spune 
foarte clar ca initiatori poate sa fie primarul, consilierii, un grup de consilieri. Daca initiativa 
unui consilier sau unui grup de consilieri a fost facuta trebuia sa fie introdusa pe ordinea de 
zi. De ce nu, cred ca nu mai are rost sa discutam acum, dar este clar ca in asemenea 
situatie nu este vorba despre o adresa pe care noi am cerut o informatie de la nu stiu ce 
compartiment, este vorba de un proiect de hotarare care noi l-am supus unui circuit care 
era firesc si normal. Am si eu o intrebare pentru colegii nostril initiatori ai proiectului de 
hotarare, este vorba de un proiect nou sau este vorba de acelasi proiect?‖ 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu ―este acelasi proiect, elementul de noutate sunt 
initiatorii in speta si avizul pe fond este acelasi.‖ 

Dl. presedinte de sedinta Paul romeo Postelnicu ―daca discutam despre alti initiatori, 
nu suntem in situatia de a avea acelasi proiect pentru ca un proiect are un initiator chiar 
daca continutul este acelasi. Pe de alta parte dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu cu respectul 
cuvenit pentru munca dumneavoastra, pentru ce ati facut cu acest proiect trebuie sa va 
reamintesc o prevedere din regulament care spune ca un proiect care a fost respins odata, 
urmeaza sa fie pus din nou pe ordinea de zi daca nu sunt alte elemente care nu au fost 
avute in vedere la vremea cuvenita, dezbaterii lui in plenul Consiliului local. Daca sunt alte 
elemente va rog sa le precizati, daca dumeavoastra sunteti cu un nou proiect de hotarare si 
eu cred ca suntem in fata unui nou proiect de hotarare pentru ca el este semnat de 
altcineva decat initiatorul proiectului de hotarare precedent, atunci inseamna ca ar fi trebuit 
sa fie insotit inclusiv de avizul comisiilor de specialitate care trebuiau sa fie sesizate cu 
acest proiect. Vreau, cu respectul cuvenit, sa va aduc la cunostinta ca acest proiect pe 
care-l am aici in fata nu are aceste avize si potrivit regumentului nostru si Legii nr. 215 el nu 
ar putea sa faca obiectul dezbaterii in sedinta ordinara a Consiliului local, faceti precizarile 
respective, poate este vreo scapare.‖ 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu ―sub aspectul prevederii legale ca un proiect odata 
respins nu mai poate fi reintrodus decat daca exista o modificare substantiala de fond, 
vreau sa va precizez ca exista o practica ca atunci cand este un lucru, o problema de 
interes cetatenesc majora si din anumite motive care nu le putem explica proiectul nu a 
trecut, avem datoria fata de cetateni sa introducem acest proiect pana cand el va fi aprobat 
pentru ca este necesar cetatenilor. Sub aspectul indeplinirii conditiilor unui proiect de a 
intra in sedinta de consiliu, eu cred ca in sedintele de comisie noi votam fondul problemei si 
nu cine intiaza. Deci elementul de baza pentru care se cere avizul comisiei de specialitate 
este luarea la cunostinta de catre consilieri a problemei si exprimarea consultativa a 
problemei in problema respectiva, in tema proiectului respectiv. Deci noi am considerat ca 
viza exista, mai mult de atat, as vrea sa va spun ca vroiam sa-l supun discutiei, nu pentru 
viza, si in comisia de buget care a fost programata astazi, anuntata, convocata si din 
pacate numai grupul PSD a participat pentru ca s-ar parea ca numai pe noi ne intereseaza 
soarta cetatenilor din Focsani.‖ 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu ―sigur eu nu o sa va raspund la 
tenta dumneavoastra de a politiza cu niste intrebari firesti care vin pe baza regulamentelor 
si a legilor care sunt in vigoare. Din punctul meu de vedere grija pentru focsaneni am 
manifestat cu totii aici si nu numai unii dintre noi. Ca dumneavoastra apreciati ca ati avut 
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mai multa grija e punctul dumneavoastra de vedere nu trebuie sa venim cu asemenea 
argumente. Deci cu respectul cuvenit eu cred ca ne aflam in fata unui nou proiect de 
hotarare, daca luam de bune toate elementele care trebuie sa le intruneasca un asemenea 
proiect de hotarare si tot cu aceeasi indreptatire vreau sa va reamintesc ca alte proiecte pe 
care noi am dorit sa le initiem si sa le punem pe ordinea de zi au fost tratate exact prin 
prisma regumentului, atunci trebuie sa avem o masura pentru toate si pentru cele pe care 
nu le-am pus pe ordinea de zi tocmai pentru ca erau anumite elemente care nu au fost 
luate in considerare de cei care erau initiatori asa cum si acum eu cred ca va trebui sa 
supunem votului si ne vom exprima prin vot asupra acestui demers pe care il faceti si am 
simtit nevoia sa spun aceste lucruri atat in calitate de consilier, cat si in calitate de 
presedinte de sedinta.‖ 

Dl. consilier Neculai Tanase ―eu as vrea sa rog colegii de la PSD sa depasim acest 
moment electoral pentru ca este foarte clar ca acest proiect are foarte mare legatura cu 
perioada prin care trecem, aceasta campanie electorala. Si ca dovada sunt acele panouri 
care au fost afisate, de cel mai prost gust posibil, eu nu pot sa-mi permit, asta este o lipsa 
de respect,eu nu pot sa-mi permit spre exemplu sa pun poza d-lui consilier Liviu Ioan 
Oloeriu pe un fond negru. Mie mi se pare ca este lipsa de respect total, iar chestia cu grija 
fata de cetateni s-a vazut si in alegeri, deci nu ati castigat absolut nimic, ba dimpotriva cred 
ca ati scazut din procent aici la Focsani. Eu zic ca ar fi mai bine sa depasim aceasta 
perioada electorala si sa nu mai facem aceste imprumuturi pe spatele focsanenilor doar pe 
baza electorala, asteptam sa treaca, ne gandim cu totii si atunci vedem daca e oportun 
acest imprumut la aceasta valoare, la o valoare mai mica, la o valoare mai mare, dar o sa o 
luam hotararea in cunostinta de cauza, nu doar sub presunea aceasta electorala.‖ 

Dl. consilier Daniel Gongu ―si din punctul meu de vedere aceasta incercare de a 
introduce pe ordinea de zi a acestui proiect este o incercare ieftina de a mai castiga vreo 
doua voturi. Nu stiu ce se va intampla, eu sincer va spun ca voi vota impotriva 
reintroducerii pe ordinea de zi si dupa cum am mai spus, acest proiect se va vota dupa ce 
vom vedea un proiect de buget pentru anul 2010. Ceea ce faceti dumneavoastra cred ca 
nici dumneavoastra nu stiti, scopul este unul singur obtinerea de doua, trei voturi in plus, cu 
sigutanta nu le veti obtine. Eu cred ca voi propune un lucru si am votul colegilor mei, haideti 
sa afisam si noi poza sefului PSD Marian Oprisan in tot judetul si vom spune cetatenilor 
judetului Vrancea ―acesta este omul care a dus judetul Vrancea pe locul 39 in tara‖, un loc 
onorabil, la mai multe capitole, la foarte multe capitole de fapt si daca nu ma insel in 
Romania nu sunt 200 de judete, sa ne onoreze aceasta pozitie.‖ 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu ―stimati colegi v-as ruga sa 
pastram pentru dezbaterile diverse, celelalte aprecieri de ordin politic. Sa discutam la 
obiect vis-à-vis de cele doua propuneri.‖ 

Dl. consilier George Mardare ―stimati colegi acest proiect asa cum a spus colegul 
meu dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu a fost introdus in ideea de a repara aceea greseala in 
care am cazut data trecuta cand proiectul nu a trecut, cand i-am facut pe oameni sa mai 
astepte inca o perioada pana sa vada decizia noastra. As vrea sa va spun pentru ca mi se 
pare ca anumite lucruri se adeveresc, ca a existat riscul major ca la aceasta sedinta, 
sedinta fiind publica sa fie in sala un numar foarte mare de oameni din strazile cu pricina. 
Sigur ca se poate intampla data viitoare, oamenii sunt foarte interesati de hotararea nostra 
privind reabilitarea strazilor si ca sa va imaginati acest lucru puneti-va in situatia celor din 
zona obor carora le-am scurmat strada si care de cateva luni bune trebuie sa iasa in cisme 
din casa, sa treaca de zona respectiva si sa-si bage cismele in sacosa si dupa aceea sa se 
duca la servici. Eu va spun ca atunci cand trec pe acolo ma cam ascund de acesti oameni 
pentru ca nu stiu ce sa le raspund. Din acest motiv a fost introdus acest proiect in ideea ca 
vom gasi intelegerea si discernamantul necesar, nu are nici o legatura cu campania, are 
legatura cu cetatenii municipiului pe care ii reprezentam in acest Consiliu.‖ 
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D-na consilier Mioara Lazar ―nu am aprobat inca ordinea de zi, dar vorbim despre 
acest proiect, evident ca este foarte important, sa spunem, contractarea acestei finantari 
dar atata vreme cat nu am stabilit sa-l introducem sau sa nu-l introducem nu stiu daca e 
cazul d-le consilier George Mardare sa facem niste aprecieri de felul acesta, vis-à-vis si de 
cetatenii care sunt aici si care apartin evident acestor strazi. Sunt absolute convinsa ca ei 
sunt interesati de absolut ceea ce se intampla pe strada lor, dar trebuie sa fac o mica 
observatie d-le coleg George Mardare, ati fost viceprimar 4 ani, poate ca in cei 4 ani 
cetatenii sa fie onorati de dumneavoastra, fie  prin rezolvarea acestor probleme. Avem la 
mapa situatia platilor efecturate din imprumutul extern contactat si se precizeaza aici 
zonele care au facut obiectul acestui contract, acestui imprumut, este trecuta strada 
Constitutiei, strada Petre Liciu, nu este trecuta in nici un caz strada Vrancioaiei, nici strada 
Triumfului, nu este trecuta nici o strada de felul acesta. Tot in aceasta situatie s-a investit si 
s-a facut o tragere in data de 13.08.2008 de 266.677,76 probabil mii lei, adica vreo 2 
miliarde, deci bani acestia pe care i-am alocat strazii si nu s-a facut nici, ce s-a intamplat pe 
strada aceasta, in suma aceasta care am alocat-o.‖ 

Intervine dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu ―d-na consilier Mioara 
Lazar cu tot respectul cuvenit si rog si pe ceilalti colegi daca aveti ceva din punct de vedere 
procedurat vis-à-vis de ordinea de zi, daca nu pastrati-va celelalte elemente pentru 
discutiile la punctul diverse.‖ 

Dl. primar Decebal Bacinschi ―vroiam sa va spun ca tocmai a venit dl. inspector 
general Iordache Bostan si vroiam sa stiu cum facem cu proiectul de la punctul 4, daca 
ramane retras sau il vom discuta in continuare, nu s-a supus la vot si aceasta este motivul 
pentru care eu va intreb pe dumneavoastra. Il lasam in continuare, nu se mai retrage 
proiectul de la punctul 4.‖ 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu ―revenim la proiectul de la punctul 
4, dat fiind faptul ca s-a indeplinit conditia pe care noi o aveam de la sedinta trecuta, deci 
ramane pe ordinea de zi propusa.‖ 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu ―pentru ca fac trimitere la ordinea de zi, deci este vorba 
despre proiectul cu imprumutul va reamintesc stimati colegi si stimata asistenta ca exista 
riscul ca cetatenii din zona obor sa li se intrerupa furnizarea gazului. Deci vor ramane copii 
fara caldura in aceasta iarna? Furnizarea gazului s-a facut sub rezerva modernizarii strazii, 
eu stiu foarte bine si nu as vrea d-na consilier Mioara Lazar tot timpul sa vociferati asupra 
acestui aspect. Eu stiu cand s-a pus in discutie modernizarea acelor strazi si de aceea s-au 
venit cu celelalte utilitati sa se realizeze si bineinteles si gazul, ca sa nu se mai spaga inca 
o data astfaltul, s-a realizat investitia de gaz, dar sub rezerva ca trebuia si astfaltat. Mai 
mult decat atat exista si pericolul producerii unor accidente, dar se deterioreaza efectiv 
ceea ce s-a realizat acolo.‖ 

Dl. consilier Neculai Tanase ―eu vroiam sa va spun ca-mi pare rau ca asistam la o 
demagogie fara precedent, stim foarte bine ca Focsaniul este pe ultimul loc in tara dintre 
municipiile din Romania. Deci domnilor ati fost 10 ani, ati condus Focsaniul, cine va oprit sa 
astfaltati aceste sosele, v-am oprit cumva noi sa astfaltati? Mie imi pare rau ca insistati pe o 
chestie care este clar electorala. Imi cer scuze daca am insistat , dar vad ca dl. consilier 
Neagu Nistoroiu, fost viceprimar, nu a reusit sa astfalteze pana acum, da vina pe noi, imi 
pare rau.‖ 

Intervine dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu ―d-le consilier Neculai 
Tanase, stimati colegi am insistat si v-am rugat respectuos daca aveti lucruri legate de 
procedura si daca aveti alte propuneri pentru ordinea de zi.‖ 

Nu mai sunt alte discutii si se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a  
proiectului de hotarare propus de dl. primar Bacinschi si se aproba cu 20 voturi ―pentru‖. 
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Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare initiat de    
d-nii consilieri de la PSD si nu se aproba cu 10 voturi ―pentru‖ si 10 voturi ―abtinere‖ a       
d-nilor consilieri Danut Popoiu, Adrian Colin, Cristinel Susu, Neculai Tanase, Daniel Gongu, 
Mioara Lazar, Doina Fodoreanu, Vasile Dobre, Gheorghe Stan si Paul Romeo Postelnicu. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu modificarile facute si se aproba cu 20 de 
voturi ―pentru‖. 

 

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
alocarii din bugetul general consolidat al municipiului Focsani pe anul 2009, a sumei 
de 5.000 lei pentru premierea primilor 10 sportivi ai anului. 

Ia cuvantul dl. consilier Daniel Gongu ―tinand cont de faptul ca institutia, Directia 
pentru Sport Vrancea este institutia pe care o conduc este implicata in aceasta actiune as 
dori, am discutat si cu dl. primar Decebal Bacinschi ca nu mi se pare corecta aceasta 
formulare cu premierea primilor 10 sportivi, pentru ca noi avem 14 ramuri pe care le 
premiem, deci ma gandesc ca Primaria ar trebui sa premieze locul I de la fiecare ramura, 
deci ar fi cam 14 sportivi premiati. Fac amendament ca in loc de 10 sportivi sa fie 14.‖ 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu ―am retinut colegul nostru propune 
ca suma respectiva sa fie impartita la 14 persoane, fiecare din alta ramura sportiva.‖ 

Dl. consilier Danut Popoiu ―cei 5.000 lei la cei 10 sportivi, ies cate 500 lei de 
sportive, fiind 14 acum, eu propun sa mergem pe 7.000 lei, nu diminuam suma, deci 
modificam suma, mergem pe 14 sportivi, dar mergem si cu 7.000 lei. Propunerea mea este 
pentru 7.000 lei.‖ 

D-na director economic Natasa Nemes ―nu avem de unde sa-I scoatem, abia am 
facut rost si de acestia.‖ 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu ―vad la colegii nostrii ca unui cu organizarea, unui cu 
calculele, eu consider ca trebuie sa ramana aceeasi suma, e foarte bine ca se imparte la 
14 ramuri sportive.‖ 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot amendamentul d-lui consilier Daniel Gongu 
si se aproba cu 20 voturi ―pentru‖. 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Danut Popoiu si nu se aproba cu 10 
voturi ―pentru‖ si 10 voturi ―abtinere‖ a d-nilor consilieri Constantin Dumitru, Radu Nitu, 
Gabriel Padineanu, Vasile Pintilie, Rodica Boboc, Bogdan Matisan, Liviu Ioan Oloeriu, 
Neagu Nistoroiu, George Mardare si Laurentiu Veber. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se adopta cu 20 voturi 
„pentru‖, devenind hotararea nr. 296 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
alocarii din bugetul general consolidat al municipiului Focsani pe anul 2009, a sumei 
de 8.800 lei pentru sustinerea proiectelor ,,Copiii picteaza pentru copii!” si ,,Mos 
Craciun European” editia a-III-a, initiate si organizate de Consiliului Local al Tinerilor 
Focsani. 
 Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru‖, devenind hotararea nr. 297 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
rectificarii bugetului general al municipiului Focsani pe anul 2009. 

Ia cuvantul d-na consilier Mioara Lazar „am si eu de pus niste intrebari spre 
lamurirea mea si a celorlalti din sala, ca sunt convinsa ca nu toata lumea a inteles 
necesitatea rectificarii bugetului local. Ma refer la anexa 1 din proiect, daca tot s-a luat in 
mod special de la scoli in suma de 480 mii lei s-a avut in vedere ca sumele ramase in 
buget sa acopere cheltuielile curente pentru buna functionare a scolilor si precizez acest 
lucru deoarece sumele dimunuate sunt numai de la incalzit si de la iluminat. Deci sa inteleg 
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ca la scoli aveam bani in plus sau la sfarsit de an vom veni si vom asigura aceste cheltuieli 
rectificand din nou bugetul? Este o intrebare la care doresc sa-mi raspunda d-na director 
Natasa Nemes.‖ 

D-na director economic Natasa Nemes „ pana la sfarsitul anului nu se vor mai face 
alte rectificari.‖ 

D-na consilier Mioara Lazar „o alta intrebare este vorba despre contributia elevilor 
pentru internate, camine si cantine, la anexa nr. 2. Ma intereseaza daca aceasta contributie 
a elevilor pentru internate, camine si cantine, cum urmeaza sa se realizeze prin cresterea 
contributiei pe elev sau prin cresterea numarului de elevi? 

D-na director economic Natasa Nemes „la inceputul anului ei si-au exprimat o 
anumita suma la contributie in raport cu numarul copiilor din luna septembrie, iar acum 
venim cu aceasta majorare pentru a putea asigura hrana necesara.‖ 

D-na consilier Mioara Lazar „mai am o intrebare tot la anexa nr. 1 continuare, pagina 
urmatoare, la ce se vor folosi sumele trecute cu plus la institutii publice de spectacole si 
concerte in valoare de 55 mii lei.‖ 

D-na director economic Natasa Nemes „aceasta suma este pentru a completa 
fondul de salarii de la Ansamblul Folcloric „Tara Vrancei‖. Asa cum s-a specificat si in 
raport s-a diminuat fondul de salarii la Politia Comunitara.‖ 

D-na consilier Mioara Lazar „de ce a fost necesara aceasta rectificare pentru ca s-au 
angajat cheltuieli fara acoperire in venituri sau pentru efectuarea unor cheltuieli viitoare?‖ 

D-na director economic Natasa Nemes „daca va aduceti aminte la inceputul anului 
cand am aprobat bugetul la unitatile cu venituri proprii s-a prezenta ca 40% sunt venituri 
proprii, iar 60% s-a subventionat de la bugetul local. Aceasta se intampla numai in cazul 
Tarii Vrancei.‖ 

D-na consilier Mioara Lazar „vreau sa spun ca apreciez bineinteles toate 
raspunsurile dumneavoastra, in schimb vreau sa fac o observatie. Desi sunt totusi o 
iubitoare de animale ma gandesc ca totusi s-au luat foarte multi bani de la iluminat, de la 
scoli si s-au dus pe partea de stationar de caini. 

D-na director economic Natasa Nemes  „va aduceti foarte bine aminte ca s-au prins 
la inceputul anului foarte multi bani pentru stationarul de caini pentru finalizare si receptie. 
Acum mai sunt prinsi aceti bani pentru caldura. Nu sunt afectate alte bugete.‖  

Dl. consilier Adrian Colin „o singura intrebare am, vad ca se suplimenteaza in anexa 
nr. 1, la pagina 2, se suplimenteaza bugetul corespunzator serviciului local de asistenta 
sociala cu suma de 480 mii lei, adica 4.800.000.000 lei vechi dintre care 4.100.000.000 lei 
reprezinta salarii de baza si 70.000 lei, adica 700 milioane lei vechi sunt ajutoare sociale in 
natura. Ce reprezinta aceastea?‖ 

D-na director economic Natasa Nemes „sunt sumele aferente persoanelor cu 
handicap.‖ 

Intervine dl. primar Decebal Bacinschi „chiar se poate spune ca am facut adrese la 
minister si ne-au comunicat ca nu au bani si daca cumva putem plati de la buget, platim de 
la buget.‖ 

D-na consilier Doina Fodoreanu „d-le primar Decebal Bacinschi ma simt obligata sa 
protestez din nou, in modul cel mai oficial si sa va atrag atentia ca toate investitiile care se 
realizeaza in municipiul Focsani nu sunt investitii dumneavoastra sau ale altcuiva, sunt 
investitiile, realizarile Consiliului local al municipiului Focsani. Ar trebui sa nu votez acum 
suplimentarea aceasta cu 2 miliarde pentru stationarul pentru caini comunitori, dar nu am 
s-o fac, insa dumneavoastra aveati obligatia sa ne anuntati ca se face receptia la acel 
obiectiv, lucru pe care nu l-ati facut. Deci mi se pare normal, orice ban public trebuie 
justificat si de aceea ridicam mana.‖ 

Dl. primar Decebal Bacinschi „presa este de fata si poate sa recunoasca. Aceasta 
invetitie nu este finalizata, mai avem de realizat vreo 150 mp de alei, nu s-au mai putut face 
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acum pentru ca este vremea urata, si mai trebuie realizat in spate un padoc pentru caini. 
La anul o sa prevedem niste bani sa terminam aceasta lucrare, m-au intrebat si cei de la 
presa daca se face receptia la aceasta investitie ca va invitam, de cate ori s-a facut o 
receptia v-am invitat. In aceste conditii am convenit urmatorul lucru, sa inchei un proces 
verbal intre Directia de Dezvoltare Servicii Publice si contructor de preluare a obiectivelor 
care sunt gata pentru a-si putea desfasura activitatea in perioada de iarna, urmand ca 
atunci cand se vor finaliza toate lucrarile sa facem receptia, asa cum se face receptia, cu 
invitatii. Asta a fost si asta va spun, presa este aici de fata, mi-au dat telefon, m-au intrebat 
daca se face. Nu, se face un proces verbal de predare primire de la constructor catre 
beneficiar.‖ 

D-na consilier Doina Fodoreanu „deci d-le primar Decebal Bacinschi ati facut 
receptia pe obiectiv la terminarea lucrarii, este cu totul si cu totul altceva. Au fost niste bani 
aprobati prin Consiliul Local, normal era sa avem la mapa o informare si sa stim si noi ca 
acei bani au fost cheltuiti, s-a finalizat o parte din obiectiv, din investiei, este obiectivul 
stationarului finalizat, banii s-au cheltuit se face o receptia, asa consider ca este normal si 
asa lucreaza legislativul cu executivul.‖ 

Dl. primar Decebal Bacinschi ‚a participat cineva la treab aceasta in afara de 
directorul Directiei si cei care au luat in primire?‖ 

D-na consilier Doina Fodoreanu „cu atat mai grav pentru ca sunt bani public trebuia 
sa faceti proces verbal de receptie la terminarea obiectivului respectiv, corp cladire 
stationar, imi pare foarte rau d-le primar Decebal Bacinschi.‖ 

Dl. consilier Adrian Colin „eu cand am auzit-o pe d-na consilier Doina Fodoreanu am 
crezut ca este vorba de statia de epurare la care cred ca consilierii locali nu cred ca au fost 
invitati.‖ 

Dl. consilier Neculai Tanase „eu as vrea sa-l intreb pe dl. primar Decebal Bacinschi 
sau pe d-na director Natasa Nemes in legatura cu Ansamblul Folcloric Tara Vrancei, am 
vazut ca  s-au luat niste  bani de undeva, nu are importanta de unde si s-au dat catre acest 
ansamblu folcloric. Eu sunt de acord cu acest ansamblu folcloric care ne reprezinta, dar 
vreau sa intreb, ei canta vreodata contracost, adica sunt ceva incasari dupa urma lor?‖ 

D-na director economic Natasa Nemes „au avut incasari de 4 miliarde.‖ 
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 

„pentru‖, devenind hotararea nr. 298 
Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea 

anexei Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 73/2006 pentru 
aprobarea reorganizarii retelei scolare din municipiul Focsani, modificata prin 
Hotararea nr. 309/2006, 273/2007 si nr.86/243/2008. 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu ―in sala asa cum am solicitat la 
sedinta anterioara se afla dl. inspector general Iordache Bostan si reprezentantii sau d-nele 
director de la cele doua gradinite. Cu permisiunea dumneavoastra l-as ruga pe dl. inspector 
general Iordache Bostan sa prezinte punctul de vedere al inspectoratului.‖ 

Ia cuvantul dl. inspector general Iordache Bostan ―pentru a putea indeplini mai multe 
criterii am fost nevoiti ca Gradinita nr. 3 sa fie trecuta ca structura la Gradinita nr. 2. 
Datorita faptul ca de la inceputul anului s-au mai infiintat sapte grupe 3 cu program normal 
si 4 cu program prelungit, Gradinita nr. 2 care este situata in fostul internat al Liceului 
Petagogic are in prezent 8 grupe si am solicitat ca ea sa fie cu personalitate juridica pentru 
ca nu putem, Primaria nu poate aloca fonduri Gradinitei nr. 2, acolo avem necesar de 
mobilier si alte echipamente si nu se pot aloca bani din Consiliul local aceasta gradinita 
neavand in prezent acordul Consiliului local pentru obtinerea personalitatii juridice. 
Solicitam ca Gradinita nr. 3 din str. Profesor Caian sa devina structura a Gradinitei nr. 2, 
din motivele pe care le-am precizat, plus un singur director pentru a putea face si o anumita 
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economie. Nu putem acorda personalitate juridica Gradinitei nr. 3 pentru ca acolo sunt 
putine grupe.‖ 

Dl. primar Decebal Bacinschi ―d-na directoare spuneti-mi si mie la ora aceasta cate 
locuri aveti in unitate cu toate conditiile indeplinite pentru a primi copii, locuri disponibile?‖ 

D-na director de la Gardinita nr. 2 ―60 de locuri.‖ 
Dl. primar Decebal Bacinschi ―inca 60 de locuri, de ce am pus aceasta intrebare,    

d-le inspector general si vreau sa-I supun atentiei si consiliului local as dori ca gradinita 
dupa Str. Caian s-o mutam de acolo din doua motive. Una ca aceasta gradinita este 
impartita in doua locati si a doua este ca facem incalzire, adica focul cu lemne si cladirile 
acelea sunt destul de imbatranite. Haideti sa gasim posibilitatea sa mutam copii de acolo. 
Asta depinde de dumneavoastra unde s-ai repartizam.‖ 

Dl. inspector general Iordache Bostan ―anumiti parinti doresc sa-si duca copii acolo 
chiar daca este o gradinita cu program normal. Adica ar trebui sa-I convingem pe parinti 
sa-si aduca copii tocmai pe str. Alecu Sihleanu. Avem nevoie si de un acord de principiu de 
la Consiliul local. Nu stiu cati parinti sa-si aduca copii de pe str. Prof. Caian tocmai pe str. 
Alecu Sihleanu.‖ 

Dl. primar Decebal Bacinschi ―ceea ce putem aduce ca argument este aceea este o 
gradinita cu program prelungit ceea ce la gradinita dupa str. Caian nu este la ora aceasta, 
ei au program normal acolo si poate in felul acesta ii incantam sa-I dupa pe copii acolo.‖ 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu ―multumim d-lui inspector general 
si d-nei director si ma adresez dumneavoastra stimati colegi daca mai aveti sugestii si 
observatii vis-à-vis de acest proiect. Oricum este o problema si eu sunt de acord cu ceea 
ce spune dl. primar Decebla Bacinschi ca trebuie sa studiem cu foarte multa atentie, de 
aceea si observatia facuta aici este corecta, va fi foarte dificil sa ducem copii din zona gara 
si zona aceea Razboieni si toata zona care este in jurul fostului complex de la gara, sa-i 
ducem acum tocmai in partea cealalta de oras. Trebuie sa vedem cu foarte multa atentie, 
pentru ca noi sa nu incercam sa facem o treaba buna sa nu iasa rau, aceasta este ideea.‖  

dl. inspector general Iordache Bostan ―chiar daca nu-I ducem pe copii la gradinita 
din Alecu Sihleanu, Gradinita nr. 3 tot structura la Gradinita nr. 2 ramane. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru‖, devenind hotararea nr. 299 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „vreau sa va anunt ca, colegul 
nostru dl. consilier Bogdan Matisan e din momentul acesta absent la sedinta noastra, 
pentru partea care urmeaza sa o parcurgem din motive de sanatate. Avem numai 19 
consilieri din acest moment in sala.‖ 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in 
statul de functii al Primariei Municipiului Focsani a doua posturi de medic specialist 
– studii superioare din cadrul Cabinetelor de medicina dentara, Serviciul de asistenta 
medicala, Directia resurse umane si coordonare unitati subordonate in posturi de 
medic primar – studii superioare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru‖, devenind hotararea nr. 300 

 Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind abrogarea 
pozitiei nr. 54 din anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 
203/2002 si a pozitiilor nr. 38 si nr. 171 din anexa la Hotararea Consiliului Local 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‖, devenind hotararea nr. 301 

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei 
nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate 
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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‖, devenind hotararea nr. 302 

Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de 
investitii „Locuinte sociale – intrare Tisa”, in municipiul Focsani. 

Ia cuvantul dl. consilier Gheorghe Stan ―in primul rand vreau sa pun o intrebare d-lui 
primar Decebal Bacinschi cu ce fonduri se fac, cheltuielile sunt suportate integral de 
Primarie sau sunt si alte surse?‖ 

D-na Cristina Costin, sef serviciu ―noi avem posibilitatea de a initia astfel de proiecte, 
conditia este sa indeplinim anumite criterii. Cheltuielile de constructie locuinte sunt 
suportate din fondul bugetului de stat, noi punem la dispozitie terenul cu utilitati.‖ 

Dl. consilier Gheorghe Stan ―asa cum sunt gandite aceste locuinte sunt conform 
mediu sau peste mediu, cum sunt gandite? 

D-na Cristina Costin, sef serviciu ―sunt locuinte sociale cu suprafata minimala, dar 
ele trebuie sa indeplineasca si anumite conditii.‖ 

Dl. consilier Gheorghe Stan ―de fapt de ce am pus eu aceasta intrebare, deja piata 
aceasta a locuintelor a scazut foarte mult, adica rezulta din acest studiu ca media unei 
garsoniere si a unui apartament cu 2 camere depaseste 40.000 euro, adica peste nivelul 
de piata si daca se facea din banii Primariei vroiam sa vin cu propunerea mai degraba sa 
cumparam, era mai rentabil, dar avand in vedere ca se merg pe fonduri structurale eu zic 
ca sa-I dam drumul.‖ 

Dl. consilier Adrian Colin ―vreau sa intreb, in zona Tisa stiu ca am mai avut un 
proiect pentru locuinte pentru romi, acest proiect a trecut?‖ 

D-na Cristina Costin sef serviciu ―la criterii de selectie pentru acel proiect pentru ca 
nu aveam numarul de romi corespunzator.‖ 

Dl. consilier Adrian Colin ―si acesta se face pe acelasi teren banuiesc, iar la acel 
proiect a fost facut un studiu de fezabilitate si platit bineinteles.‖ 

D-na Cristina Costin sef serviciu ― da, dar avem posibilitate sa accesam si alte 
proiecte, chiar daca a fost facut anul acesta, studiul de fezabilitate poate fi aplicat, nu 
modifica indicatorii. Avem obligatia sa accesam toate liniile de creditare.‖  

D-na consilier Doina Fodoreanu ―deci d-na Cristina Costin trebuie sa explica ca sunt 
doua proiecte diferite, acesta este un proiesc in care ni se prezinta un P+3E pe doua 
tronsoane, iar celelalti indicatori erau case, locuinti unifamiliale pe pamant. Deci acela 
poate fi folosit in perspectiva, iar acesta este proiect nou.‖  

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi 
„pentru‖ si 1 vot „abtinere‖ a d-lui consilier Adrian Colin, devenind hotararea nr. 303 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
tabelului nominal reprezentand propunerea de atribuire in proprietate a unei 
suprafete de teren in baza art. 36, alin.(3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, 
republicata, modificata si completata. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru‖, devenind hotararea nr. 304 

Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si 
completarea anexei nr. 1- bunuri imobile, la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.167/2003 pentru insusirea inventarului bunurilor ce apartin 
domeniului public al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru‖, devenind hotararea nr. 305 
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Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
incredintarii in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei, catre SC FDEE 
ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD SA, a terenului apartinand domeniului 
privat al municipiului Focsani, in suprafata totala de 13,94 m.p., situat in Focsani, str. 
Staiesti, in vederea construirii unui post de transformare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 16 voturi 
„pentru‖ si 3 voturi „abtinere‖ a d-nilor consilieri  Gheorghe Stan, Doina Fodoreanu si Vasile 
Dobre, devenind hotararea nr. 306 

Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
incredintarii in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, catre Directia de 
Dezvoltare Servicii Publice Focsani, a spatiului cu suprafata utila de 119,12 m.p. din 
incinta Punctului Termic nr. 34 din str. Bujor, ce apartine domeniului public al 
municipiului Focsani, in vederea amenajarii atelierului mecanic. 

Ia cuvantul dl. consilier Danut Popoiu ―eu as avea o nedumerire, locuiesc acolo in 
zona, dar cu siguranta nu ma va afecta zgomotul de la atelierul acesta, dar inteleg ca el 
este mutat de pe str. Eminescu tocmai din acest motiv, m-ar interesa daca oamenii de 
acolo din zona si-au dat acordul pentru astfel de mutare si ce se intampla in spatiu pe care 
noi il lasam liber acolo pe Eminescu, acolo de unde mutam atelierul respectiv.‖ 

D-na Otilia Stoica, director interimar Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani 
―consideram ca noua locatie este betonata si se reduce si zgomotul, deoarece in locatia 
dupa str. Eminescu era constructie provizorie din tabla.‖ 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 12 
voturi „pentru‖ si 7 voturi „abtinere‖ a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Adrian Colin, Mioara 
Lazar, Cristinel Susu, Doina Fodoreanu, Neculai Tanase si Daniel Gongu. 

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
1, pct. 5 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.261/2009 pentru 
modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 63/2002 privind obligtiile si 
raspunderile institutiilor publice, ale agentilor economici, ale altor persoane juridice 
precum si ale cetatenilor privind gospodarirea municipiului Focsani, completata prin 
Hotararea 291/2002. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru‖, devenind hotararea nr. 307 

Se prezinta proiectul de hotarare din completarea ordinii de zi: proiect de hotarare 
privind  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de 
investiii privind amenajare laborator scolar de alimentatie publica si turism Grup 
Scolar de Industrie Usoara. 

Dl. consilier Danut Popoiu ―ma simt obligat sa iau cuvantul si sa va amintesc inca o 
data ca atunci cand am amanat acest proiect de hotarare, l-am amanat pentru a putea 
purta o discutie cu dl. rector Pinzaru de la Universitatea Bucuresti. Intr-o anumita parte a 
presei s-a speculat faptul ca as intentiona, ca as dori sa ajung rector, probabil ca sarmanii 
nu cunosc diferenta dintre un profesor corector si rector, n-am cum sa ajung rector nici data 
m-as da da de-a tumba. Motivul pentru care atunci am insistat pentru a nu lua hotararea a 
fost pentru binele municipiului Focsani. D-na director aici de fata a iscat o adevarat furtuna 
pe aceasta tema considerandu-ma vinovatul principal pentru ceea ce se intampla acolo. D-
le primar decebal Bacinschi tine-ti minte discutia pe care am purtat-o cu dumneavoastra v-
am rugat daca puteti sa reparati greseala respectiva sa o reparati, n-am avut in intentie sa 
lezez cu ceva interesele Liceului nr. 2, nu am intentie asa ceva si ca urmare categoric ca 
voi fi de acord cu acest proiect, dar atunci asa am discutat si ma simteam obligat sa fac 
aceste observatii.‖ 

Dl. primar Decebal Bacinschi ―d-lor consilieri vreau sa va spun ca tot ceea ce am 
discutat in Consiliul local a fost respectat, am discutat cu d-na directoare, i-am spus ce s-a 
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intamplat, au inteles, am cautat o alta locatie ce urmeaza sa v-o prezint dumnavoastra in 
urmatoarea sedinta, chiar am rugat sa se treaca la ultima sedinta din luna decembrie. O sa 
va propunem o alta locatie, dansii au fost de acord cu aceasta locatie, am pus noi niste 
conditii si sa vedem daca respecta aceste conditii o sa va supunem atentiei dumneavoastra 
o alta locatie pentru aceasta universitate.‖     

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru‖, devenind hotararea nr. 308 

Dl. primar Decebal Bacinschi „dupa cum stiti anul trecut Directia Generala pentru 
Managementul Instrumentelor Structurale a obligat Compania de Utilitati Publice s-a 
imparta activitatea pe care dansii o desfasoarau in doua, activitate de apa canal si 
activitate de salubritate. In aceste conditii Compania de Utilitati Publice a infiintat un SRL 
care este in subordinea Companiei de Utilitati Publice. Vineri la ora 1700, am primit tot de la 
aceasta agentie pentru managementul instrumentelor structurale un fax in care ne spune in 
felul urmator: „ca urmare a evaluarii analizei institutionale aferente  proiectului regional au 
aparut elemente de incertitudine legate de respectarea regulilor si anume faptul ca 
oeratorul regional SC CUP SA Focsani este asociat unic la SC CUP Salubritate SRL. 
Dupacum cunoasteti in vederea respectarii cerintelor institutionale impuse de POS Mediu 
pentru finantare proiectului de catre Comisia Europeana trebuie sa fie o delimitare clara a 
activitatilot desfasurate de SC CUP SA Focsani in calitate de operator regional al serviciilor 
de apa si de canalizare, de activitatea de salubrizare derulata prin intermediul SC CUP 
Salubritate SRL. In acest sens, pentru reglementarea acestei situatii, SC CUP SA Focsani 
trebuie sa cesioneze partile sociale detinute la SC CUP Salubritate SRL catre Consiliul 
local Focsani. Mentionam ca, odata cu actiunea de cesiune a partilor sociale, trebuie 
reglementata si baza legala privind prestarea serviciului de salubrizare in municipiul 
Focsani, respectiv delegarea in mod direct a gestiunii serviciului de salubrizare din 
municipiul Focsani catre SC CUP Salubritate SRL. Masurile catre trebuie luat pentru 
cesiunea partilor sociale, trebuie initiate in regim de urgenta, prin adoptarea pana cel tarziu 
la data de 23 noimbrie 2009 a hotararii AGA a SC CUP SA prin care aproba cesiunea 
actiunilor catre Consiliul local al municipiului Focsani. Ma opresc aici si vreau sa va spun ca 
astazi compania ne-a adus o Hotarare nr. 13/24.11.2009 a Adunarii Generale extraordinare 
a SC CUP SA Focsani prin care aproba ca aceste actiuni sa fie cesionate in numar de 
10.000 cu o valoare de 10 lei parte sociala, insemnand un capital total de 100 mii lei capital 
social. Au adus aceasta hotarare, iar pana cel putin la data de 30 noiembrie 2009, Consiliul 
local Focsani trebuie sa adopte o hotarare privind achizitia partilor sociale ale SC CUP 
Salubritate SRL de la CUP SA Focsani. Subliniem ca in prezent, Aplicatia de Finantare a 
proiectului „Extindere si reabilitare a infrastructurii de apa/ apa uzata in judetul Vrancea‖ 
este finalizata, iar transmiterea acesteia la Comisia Europeana pentru aprobare este 
conditionata de solutionarea aspectelor mai sus mentionate si depinde,in acst moment, de 
decizia autoritatilor locale din judetul Vrancea. Cu deosebita stima, Director general Doina 
Frant‖. Aceasta este hartia pe care am primit-o, am vrut sa o supun atentiei 
dumneavoastra. In aceste conditii daca dumeavoastra sunteti de acord si de aici va las pe 
dumneavoastra, daca sunteti de acord cu initierea unui program prin care Consiliul local sa 
cumpere cele 10.000 de actiuni la valoare de 10 lei bucata, asta insemnand 100 mii lei, 1 
miliard lei vechi,  o sa convoc o sedinta extraordinara. Daca o canvoc maine ea putandu-se 
desfasura vineri, putem da aceasta Hotarare a Consiliului local CUP-ului s-o trimita la 
minister.‖ 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „cred ca este o problema destul de 
importanta si poate sa faca obiectul unei sedinte extraordinare si de aceea cred ca suntem 
de acord si va consult daca sunteti de acord cu propunerea facuta de dl. primar Decebal 
Bacinschi. Vineri sa avem o sedinta extraordinara si tot atunci inainte de sedinta sa avem si 
comisia de buget.‖ 
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D-na consilier Doina Fodoreanu „deci d-le primar Decebal Bacinschi, eu vreau niste 
lamuriri, ori de la dumneavoastra, ori de la dl. secretar al municipiului Focsani Eduard 
Corhana, deci CUP Salubritate SRL are actionar unic CUP SA. In momentul in care noi 
preluam suntem actionar unic, putem fi actionar unic la un SRL? Ce se intampla cu 
profitul?‖ 

Dl. primar Decebal Bacinschi „da putem fi actionar unic, iar profitul intra la noi.‖ 
Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „este legal numai ca trebuie sa 

facem pasii care trebuiesc. Asa dupa cum am hotarat sedinta sa fie vineri la ora 1200.‖ 
Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu solicita inscrieri la cuvant la 

punctul diverse. La acest punct se inscriu la cuvant d-nii consilieri Liviu Ioan Oloeriu, 
Mioara Lazar, Danut Popoiu. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „trei probleme as vrea sa le punctez, ele din pacare, 
nu din pacate, conform procedurii cum bine dl. presedinte de sedinta Paul Romeo 
Postelnicu a mentionat la momentul respectiv, nu trebuiau discutate atunci. S-a vorbit aici 
de o ierarhie in care Focsaniul este pe nu stiu ce loc. S-a spus aici ca nu stim ce facem,    
c-am condus 10 ani Focsaniul si uite unde suntem. Deci fara sa stiu despre ce ierarhie este 
vorba vreau sa stiti foarte bine ca sondajele si ierarhiile se platesc si se fac tot de oameni. 
Nu uitati ca Focsaniul a avut acelasi primar merituos, dar Consiliul local si majoritatea in 
aceasta institutie nu a a fost a noastra in toti acesti 10 ani. Aduceti-va aminte de tradarile 
din PSD dupa care echilibrul in Consiliul local s-a schimbat. M-as referi d-le primar Decebal 
Bacinschi si as vrea ca comisia de urbanism daca este de acord sa ni se dea o harta a 
orasului in care exista semnele de ridicare auto pentru ca am gasit strazi cu semne de 
ridicare auto care nu cred ca au ce cauta acolo si comisia de urbanism in cateva etape sa 
parcurga aceste locatii, pentru ca noi pana la urma vom merge ca niste simpli cetateni sa 
vedem unde sunt amplasate si sa ne pronuntam si noi chiar daca procedura am inteles ca 
este alta, chiar nu o stiu si vreau sa o cunosc. Dar cred ca noi putem sa avem un punct de 
vedere, dupa aceea coroborat cu ceea ce spun organele de specialitate, in speta politia si 
sa vedem daca intr-adevar sejustifica aceste semne de ridicare pentru ca ele deja numai 
apar ca un mod de a disciplina traficul in Focsani, ci apare ca un alt mod, de ridicare a 
masinilor foarte usor si foarte repede. In ce priveste proiectul care l-am introdus noi sa stiti 
ca nu are nici un iz politic. Cred ca astazi dupa evenimente, pentru ca suntem la declaratii 
politice pot sa fac aceste afirmatii, dupa declaratiile facute in media si nu sa particularizez 
cred ca presedintele tarii este deja Mircea Georna si chiar nu mai avea rost sa castig doua 
sau trei voturi prin faptul ca va cerseam votul pentru a face strazi in Focsani.‖ 

D-na consilier Mioara Lazar „am sa continui sau o sa fac precizarile pentru ca 
suntem la capitolul diverse vis-a-vis de situatia care ne-a fost prezentata la mapa. Situatia 
platilor efectuate din imprumutul extern contractat de la Dexia in valoare de 280 miliarde lei 
vechi si este aici trecut ca obiectiv strada Constitutiei, am sa iau trei exemple. Eu m-am 
axat pe trei exemple str. Constitutiei, str. Petre Liciu si Crangului care sunt trecute aici in 
aceasta situatie. Deci pe strada Consitutiei da inteleg ca, noi nu stim, dar din ceea ce s-a 
vizualizat strada Costitutiei nu a fost facuta nici o investitie sau la prima vedere nu se vede 
ca ar fi vreo investitie facuta. Si totusi pe strada Constitutiei in data de 13.08.2008 s-au tras 
2 miliarde de lei daca vorbim despre o situatie  care unitatea de masura este mii lei, aici nu 
este trecuta nici o unitate de masura, ca-i lei, ca-i mii lei, nu stim despre ce este vorba, dar 
presupunem ca este vorba de mii lei. 

Intervine d-na director Natasa Nemes „situatia a fost facuta pe pachete, adica aceea 
este zona bahne, iar suma respectiva este aferenta pachetului nu strazii implicit.‖ 

D-na consilier Mioara Lazar „pai ne-ati bagat in ceata, pachetul de zona bahne este 
ce Constitutiei, Petre Liciu si 8 martie, toate strazile acestea bagate in zona bahne, am 
inteles. Petre Liciu ca tot este in pachetul acesta, am vorbit cu cetatenii din Petre Liciu si au 
spus ca 1996 s-a facut telefonia cu namolul la talpi, in 2000 s-au tras gazele naturale, in 
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2004 s-a facut fatada, s-au plantat copacii, in 2008 si 2009 nu s-a facut nimic. Este vorba 
despre imprumutul care l-am facut in 2006 si tragerile sau facut in 2008, sa inteleg ca toate 
aceste lucrari le-a facut cineva pe banii respectiv a firmei respective, dupa care noi le-am 
dat banii si intre timp le-am platit acea penalitate, care de sapt s-a regasit in proiectele de 
luna trecuta? Din acest motiv, fiecare firma a facut lucrarea pe banii ei, noi am facut 
imprumutul mai tarziu si am dat banii mai tarziu, motiv pentru care am platit miliarde de lei 
penalizare. Pe strada Crangului la fel s-a intamplat toata treaba s-a facut in 2007 si noi 
facem tragerea in 09.05.2008, deci sa inteleg ca firma SC VEGA SRL a facut toata lucrarea 
pe banii ei, a avut dreptate in ceea ce a spus in declaratiile pe care le-a dat dumnealui la 
media.Asa este d-le primar Decebal Bacinschi? Daca banii acestia pe care i-am 
imprumutat cu foarte multa intarziere, motiv pentru care platim penalizari, raspundeti-mi 
daca este asa pentru ca situatia asa releva sau nu este asa.‖ 

Dl. primar Decebal Bacinschi „am o rugaminte la dumneavoastra as vrea sa aveti un 
pic rabdare, sa ma ascultati pentru ca vreau sa-i raspund si d-lui consilier Liviu Ioan Oloeriu 
si d-nei consilier Mioara Lazar. Incepand cu anul 2000 de cand sunt primarul municipiului 
Focsani au fost trei consilii, o parte dintre dumneavoastra ati fost consilieri si in perioada 
2000-2004, 2004-2008 si 2008 incoace. Cineva, dl. consilier Neculai Tanase daca nu ma 
insel a facut o afirmatie ca Focsaniul se afla pe ultimul loc dintre municipiile din tara. Am 
participat acum 3 saptamani de zile la Brasov la o consfatuire, un institut de politici ale 
comunitatilor unde ni s-au prezentat niste date si o sa vi le prezint si dumneavoastra, 
Focsaniul aflandu-se printre primele locuri privind drumurile, retelele, situatia din fiecare 
municipiu. As vrea sa va amintesc nuami cateva lucruri. In 2000 in municipiul Focsani apa 
rece si lucrul acesta va rog sa fie foarte clar, nu este meritul meu, este meritul Consiliului 
local care a aprobat niste bani pentru ca nu am facut altceva decat am pus in aplicare 
Hotararile de Consiliu local care au fost aprobate. Aduceti-va aminte ca in municipiul 
Focsani in 2000 apa rece se oprea la ora 1000 seara, nu se mai dadea apa, incepand din 
2001 municipiul Focsani beneficiaza 24 de ore din 24 de ore de apa calda si apa rece. In 
toti acesti ani in municipiul Focsani s-au schimbat niste lucruri, foarte multe lucrari s-au 
facur, s-a schimbat in totalitate sistemul de transport. Aduceti-va un pic aminte de 
autobuzele acelea articulate si vechi care circulau prin municipiul Focsani. S-a schimbat in 
totalitate sistemul de colectare al gunoiului, s-au scos acele nenorociri de containere sau 
inlocuit cu europubelele acestea. Vreau sa va spun ca la ora actuala municipiul Focsani cu 
acea receptie care s-a facut si saptamana trecuta are cea mai moderna retea de captare, 
de inmagazinare, transport si distributie a apei reci, are cea mai moderna statie de epurare 
din tara, nu mai exista inca o statie din tara. La ora actuala in municipiul Focsani avem 
cateva sute de apartamente construite din 2000 pana incoace, am fost primii din tara care 
am inceput constructia de locuinte si tineti minte ca in anul 2000, unde se afla acum 
cartierul tineretului era grau, am cosit graul si am trecut la realizarea acelor constructii. Deci 
la ora actuala municipiul Focsani are aproape in proportie de 95% rezolvate problemele 
retelelor in municipiul Focsani. Deci in 2 – 3 ani de zile suntem, cat o sa mai fie Consiliul 
local acesta care este acuma, sunt convins ca problema retelelor in municipiul Focsani va fi 
rezolvata. In 2006 – 2007 in municipiu printr-un proiect din acesta cu fonduri europene am 
reusit si am canalizat 44 de strazi. Aduceti-va aminte cum arata str. Stefan cel Mare, cum 
arata Tabacariul si asa mai departe, strazi din centrul orasului care nu aveau canalizare. 
Am refacu in totalitate retelele de canalizare, de alimentare cu apa, cu gaze, trotuare, deci 
aceste strazi au fost realizate in acesti ani. Nu putem sa spunem la ora actuala ca in 
Focsani nu s-a facut nimic, ceea ce trebuie sa facem noi acum, trebuie sa terminam 
bulevardele ca pentru asta dorim sa facem acest imprumut, sa terminam lucrarile in 
cartierele marginase, asta a fost si motivul pentru care imprena cu dumneavoastra Consiliul 
localam hotarat ca fiecare cartier al municipiului Focsani sa facem investitii si acesta a fost 
motivul pentru care am atacat un pachet de strazi la gara, un pachet de strazi in obor, un 
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pachet de strazi in cartierul bahne, asa au fost gandite toate treburile acestea, astea au fost 
realizate. Ceea ce spuneti dumneavoastra acolo sunt lucrari executate, str. Crangului chiar 
va rog sa mergeti sa vedeti, este terminata in totalitate, str. Constitutiei este terminata in 
proportie de 100% in ceea ce inseamna trotuare, tot ce inseamna retele subterane, tot ce 
inseamna balastare, daca vom reusi sa obtinem acest imprumut pe care speram sa-l facem 
practic ar trebui completat stratul de balast, cilindrat adus la cota si turnat astfaltul. In 
fiecare luna societatea Vega prezenta situatii de lucrari pentru lucrarile executate in luna 
respectiva, iar decontarile s-au facut in fiecare luna functie de situatii de lucrari pe care 
dansii le-au prezentat, ceea ce spuneti dumneavoastra cu acele penalitati este discutia de 
la 1 decembrie si pana in luna iunie-iulie cand am avut posibilitatea sa platim 
contravaloarea lucrarilor executate. Penalitatile care au fost percepute, Vega ne-a trimis o 
hartie prin care spune ca renunta la aceste penalitati. Ceea ce a propus dl. consilier Liviu 
Ioan Oloeriu este corecta treaba, as ruga d-nii consilieri din comisia de urbanism sa 
mergem un pic pe strazi luam procesul verbal de la politie, acolo unde am hotarat sa 
punem aceste semne de ridicare si facem un alt proces si vom hotari exact unde o sa 
punem aceste semne pentru ridicarea masinilor.‖ 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „sa ma scuze colegii, poate am intrat peste ordinea 
fireasca. D-le primar Decebal Bacinschi stiti ce rugaminte am, vedeti cine a facut sondajul 
acela, cereti date oficiale, cereti elementele pe care se sustine si consider ca trebuie sa-i 
actionam in judecata, pentru ca ne ducem si pe daune civile si poate chiar si in alta zona.‖ 

Dl. consilier Danut Popoiu „mie imi pare rau colega mea nu m-a intrebat la partid,   
d-na daca ma intrebati strda Crangului a fost din sponsorizare, de ce puneti 
dumneavoastra problema ca s-a cheltuit din banii municipiului, nu s-o facut strada aceea 
de la Crang din sponsorizare?‖ 

Intervine dl. primar Decebal Bacinschi „este vorba despre str. Crangului, nu despre 
strada aceea de la Crang.‖ 

Dl. consilier Neculai Tanase „eu nu am spus niciodata ca nu s-a facut nimic in 
Focsani, ca ar fi fost chiar culmea sa nu se faca nimic in Focsani, ar fi fost dezastruos. Insa 
acele statistici care s-au facut, acele studii care s-au facut nu le-am facut noi, sunt institutii 
independente si din pacate la ceea ce inseamna urbanism, locuri de munca, nivelul 
salariilor, investitii, suntem printre ultimii, nu stiu ce loc, nu stiu daca este chiar locul 42, dar 
suntem printre ultimii, asta este realitatea. Eu nu vreau sa acuz pe nimeni, eu vreau sa va 
spun ca trebuie sa investim, sa creem cadru deschis pentru investitori care sa aduca bani, 
care sa plateasca impozite la bugetul local, sa putem sa facem astfaltari asa cum spuneti 
dumneavoastra, sa acesam acele fonduri europene ca stiti ca suntem deficitari la 
accesarea fondurilor, asta trebuie facut. Deci nu trebuie sa ne gandim numai la bani publici 
si numai la imprumuturi, trebuie sa mai facem ceva, ceea ce fac toti primarii sau toate 
statele civilizate, care incearca prin orice mijloc sa atraga bani pentru comunitatile locale si 
asta se face in primul rand prin investitii. La noi care sunt investitiile din ultimii 2-3 ani sa 
spunem, cam putine sa spunem, ca nu prea sunt, inainte de criza. Nu o spun cu nici o 
rautate eu spun ceea ce am constatat si ceea ce constata toata lumea.‖ 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „inainte de a trece la alte declaratii 
l-as fi rugat pe dl. primar Decebal Bacinschi visi-a-vis de ceea ce a spus si sunt convins ca 
lucrurile spuse de dl. primar Decebal Bacinschi sunt corecte si le resimtim cu totii, am si eu 
doua intrebari d-le primar Decebal Bacinschi. Daca introducerea retelelor de apa rece este 
cumva si meritul fostului primar si ma rog lucrarile de la statia de epurare. Si a doua 
intrebare vis-a-vis de aceste realizari si asta ca un raspuns si pentru colegii nostri care au 
ridicat aceasta problema ca ar fi fost o anumita majoritate in Consiliul, daca toate aceste 
realizari le-ati fi putut avea d-le primar Decebal Bacinschi daca nu exista si votul 
consilierilor, asa cum au fost consiliile locale alcatuite de-a lungul vremii, pentru ca ne-am 
obisnuit si pun aceste intrebari pentru ca ne-am obisnuit cel putin in judetul nostru ca toate 
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realizarile, ca sunt la nivel de municipiu, ca sunt la nivelul altor localitati sa fie asumate de 
un singur personaj politic, daca ar fi fost asumate de dl. Decebal Bacinschi poate in 
proportie de 50% lucrurile erau adevarate pentru ca degeaba aproba consiliul daca 
primarul cu executivul, cu aparatul propriu nu materializeaza acele hotarari. Dar eu cred si 
pun aceste intrebari pentru ca e nevoie sa punem lucrurile la punct, eu cred si nimeni nu 
contesta meritul dumneavoastra in calitate de primar in mandatele pe care le-ati avut 
pentru toate lucrurile bune pe care orasul acesta poate sa-l arate ca le are. In aceeasi 
masura cred ca este corect si moral ca pentru toti consilierii care s-au perindat in 
mandatele pe care dumneavoastra le-ati avut ca primar si au fost mandate pentru consiliu, 
cred si ei au meritul lor. Si de aceea este corect sa spunem ca atat primarul, cat si consiliile 
locale in cei 10-12 ani impart atat meritele, cat si nerealizarile, neimplinirile. Aceasta ar fi o 
problema, cat priveste si va dau acest exemplu, cu privire la apartamentele din sud, eu nu 
cred ca banii care au venit de la guvernele care s-au perindat la conducerea Romaniei n-au 
sprijinit municipalitatea pentru realizarea acestor investitii. Si de aceea cred ca este corect 
intotdeauna sa spunem ca lucrurile acestea, cand este vorba despre investitii realizate, 
finalizate sa scoatem in evidenta toti cei care au contribuit intr-un fel sau altul la 
materializarea unei investitii. Si in sfarsit am o singura problema, ca s-a mai ridicat aici si 
poate o clarificat ca sa nu mai fie atata inversunare in luarea pozitiei a unor colegi, vis-a-vis 
de imprumut. Eu am inteles si daca nu am inteles bine v-as ruga d-le primar Decebal 
Bacinschi sa ma corectati, ca acest imprumut, deci noi daca aprobam acest imprumut 
urmeaza sa incepem anumite proceduri, proceduri care pot sa dureze, zile, saptamani, luni. 
Intr-o asemenea situatie l-as ruga pe colegul George Mardare si i-as ruga si pe colegii care 
au acceptat acea minciuna sfruntata care au fost afisate prin oras sa nu ne mai spuna ca 
maine daca noi aprobam astazi, se astfalteaza strada x sau y din oras pentru ca am 
aprobat imprumutul. Pentru ca daca lucrurile stau asa si noi aprobam imprumutul, se fac 
lucrari in avans pe baza unor bani pe care urmeaza sa-i luam de la o banca sau de la alta, 
lucrurile nu sunt in ordine si nu putem. Si atunci cum spuneti dumneavoastra pentru ce s-a 
rastalmacit pozitia noastra, noi am spus un singur lucru, haide-ti sa vedem, sa ne asezam 
frumos la masa, toate grupurile din acest consiliu, sa vedem daca inafara de imprumut 
avem si alte optiuni. Si daca avem si alte optiuni, hai sa vedem cum le putem materializa, 
iar daca acest imprumut trebuie sa-l facem, sa-l facem, dar la vremea cuvenita. A fost 
aceasta campanie care s-a suprapus peste foarte multe decizii pe care noi a trebuit sa le 
luam in consiliu si daca acest lucru il acceptam cu totii ca si multe decizii ale noastre au 
fost marcate de o campanie electorala, care nu o poate nimeni contesta, atunci putem fi de 
acord cu totii cu un asemenea proiect, putem discuta in liniste dupa ce se termina aceasta 
campanie electorala, dupa ce terminam cu alegerile. Ce este rau in lucrul acesta? Ca in 
orice goaspodarie eu cred ca si aici in Consiliul local impreuna cu primarul nostru trebuie 
sa stam si sa cantarim foarte bine ce trebuie sa facem, cum anume ne chivernisim. Toti 
care suntem aici in sala consilieri, primar, aparat de lucru, mass-media care este prezenta 
aici in sala toata lumea stim ca anul care vine va fi un an extrem de dificil. Nu e normal, nu 
e firesc sa stam si sa vedem cum anume vom proceda? Ne ducem asa peste noapte, pe 
picior, hai sa aprobam. Poate nu este nevoie de 250 de miliarde, poate avem nevoie de 
300 sau 400 de miliarde lei, poate mai mult, poate mai putin sa zicem fata de suma 
propusa, dar haide-ti cu totii sa fim de acord ca aceasta inversunare si aceasta continua 
aruncare a problemei de la unul la altii, nici nu profita autoritatii locale, nici d-lui primar, nici 
consiliului local si nici cetatenilor. De ce sa-i mintim pe cetateni si sa spunem ca o parte din 
consilieri nu au fost de acord cu astfaltarea nu stiu caror strazi, care este o minciuna, stiti 
foarte bine si dumneavoastra ati fost de acord stimati colegi si ca i procesul verbal a fost  
retinut corect si anume ca noi nu ca nu suntem de acord cu astfaltarea, ci alta parere. De 
aceea va rog si insist si am simtit nevoia sa iau cuvantul acum pentru ca au fost amintite 
aici cateva lucruri de catre dl. primar Decebal Bacinschi pentru ca mie mi se pare ca 
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alunecam usor, usor intr-o zona in care inversunarea nu face bine nimanui si cand poate 
scapam din vedere datorita acestei inversunari aspectele importante pentru care de fapt 
cetatenii ne-au trimis aici.‖ 

Dl. primar Decebal Bacinschi „imi cer scuze, dar chiar la inceput am spui ca orice ar 
fi pe scaunul acesta nu poate sa faca absolut nimic daca nu are sustinerea Consiliului 
local, nu poti face absolut nimic intr-o societate daca nu ai aprobati bani, daca nu ai 
aprobate proiecte. Lucrul acesta scoate in evidenta Consiliul local pentru ca asa cum am 
spus putin mai devreme primarul este executivul cu tot aparatul lui de lucru. Tot ce s-a 
realizat in acest municipiu nu imi apartine mie, ii apartine Consiliului local, comunitatii si la 
cei care au participat la aceasta treaba. Vreau sa spun un lucru, m-ati intrebat de 
alimentarea cu apa, pot sa spun intr-un fel ca este un avantaj din punctul meu de vedere ca 
fostii primari ai municipiului Focsani si dl. Momanu si dl. Latcan mi-au fost cam 20 de ani 
colegi de serviciu, in conditiile in care 24 de ore din 24 de ore am fost si am lucrat 
impreuna. Deci cand am venit la Primaria muncipiului Focsani dl. Nicoale Latcan incepuse 
un proiect, proiectul acesta cu alimentare cu apa, daca eram un negativist puteam sa pun 
este proiectul lui Latcan si sa-l dam deoparte. Tot ce a inceput dl. Latcan, fostul primar al 
municipiului Focsani pana in anul 2000 le-am continuat si le-am finalizat. Am recunoscut 
intotdeauna, sensul giratoriu de la lapte a fost realizat de dl. Latcan si tot respectul. Dl. 
Latcan a realizat in municipiul Focsani piata agro-alimentara asa cum a facut-o, cu 
imprumuturile, cu alea a facut-o, a inceput alimentarea cu apa s-a finalizat in urmatorii ani 
2001-2002, s-a finalizat alimentarea cu apa, a existat dupa aceea acest proiect care a fost 
inceput practic din 2001 a inceput proiectul cu statia de epurare din municipiul Focsani. Au 
urmat apoi celelalte lucrari s-a facut intersectia dinspre Bucuresti, intersectia de la Suraia, 
intersectia dinspre Marasesti. In raportul primarului scriu foarte multe lucruri, am spus toate 
lucrurile acestea, reabilitarea retelelor de termoficare, reabilitarea punctelor termice, 
aproape jumatate din punctele termice au fost reabilitate. O serie intreaga de lucruri s-au 
realizat in anii acestia in municipiul Focsani cu aprobarea Consiliului local, ceea ce 
spuneam un pic mai devreme si spunea-ti si dumneavoastra, eu nu pot sa cheltuiesc un leu 
din bugetul Primariei municipiului Focsani fara aprobarea Consiliului local, asta este si 
motivul pentru care venim de foarte multe ori cu rectificari de buget, cu trecerea dintr-un 
capitol in altul a acestor bani. Iar ultima treaba pe care vreau sa v-o spun, de ce dorim sa 
rezolvam problema acestui imprumut, pentru ca cel putin 2 luni si jumatate, 3 luni ne 
trebuieste pana in momentul in care vom incepe din nou lucrarile in municipiul Focsani.‖ 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „cred ca ne-am lamurit sub 
aspectul acesta ca atat bucuriile, cat si necazurile trebuie sa le impartim.‖ 

Dl. consilier Neculai Tanase „eu acum, ca venise vorba de acel clasament al 
Focsaniului, eu vreau sa va pun o intrebare d-le primar Decebal Bacinschi fara a va face 
raspunzator in vreun fel, stiti ca la inceputul anului am votat niste PUZ-uri, erau cateva 
investitii de cateva zeci de milioane, unii spun de sute de milioane de euro, stiu ca s-au 
blocat, spuneti-ne si noua care a fost motivul pentru care s-au blocat acele PUZ-uri?‖ 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „au fost aprobate in final acele 
PUZ-uri de catre Prefectura.‖ 

Dl. consilier Neculai Tanase „dupa 6 luni cand nu mai investea nimeni. Vreau sa va 
dau un exemplu de cum se fac la noi investii, se pun piedici.‖ 

Intervine dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „va rog in luarile de 
pozitie incercati sa sintetizati problema si chiar va rog foarte mult, va rog pe fiecare in 
parte, fara sa incercam sa ne punem in situatii dificile unii pe altii. Spunem de avem de 
spus acesta este dreptul fiecarui consilier.‖ 

Dl. consilier Neculai Tanase „eu accept sa fiu combatut, deci chiar va rog, 
respectuos va rog.‖ 
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Dl. consilier Laurentiu Veber „d-le presedinte si stimati colegi, desi s-au facut foarte 
multe comentarii pe seama imprumutului si dumneavoastra intr-adevar bine ati spus, sunt 
consins ca s-au lamurit multe lucruri in legatura cu aceasta treaba. As dori cateva minute 
sa-mi permiteti sa fac un pic comentariu tehnic legat de acest imprumut fata de care as 
nutri speranta sa se transforme intr-un apel catre toti colegii consilieri astfel incat sa facem 
ceea ce trebuie sa facem pentru targul acesta numit Focsani in perioada ce vine. Stim cu 
totii ca rostul nostru al consilierilor  este sa contribuim prin activitatea noastra la rezolvarea 
problematicii orasului Focsani. Toate aceste chetiuni sunt consfintite si dezvoltate foarte 
amanuntit in Legea nr. 215. Astazi intr-adevar s-a dorit reintroducerea, cred ca este          
re-re-rereintroducerea nu mai tin minte de cate ori s-a facut treaba aceasta, pe ordinea de 
zi a acestui proiect de hotarare privind aprobarea constractarii acestui imprumut. Acest 
lucru dupa cum stim s-a respins, invocandu-se, imi pare rau sa spun treaba aceasta totusi 
perioada electorala n-ar fi trebuit sa se intample aceasta treaba. Dupa parerea mea ce am 
facut noi astazi si va spun sincer puteti verifica, nu vreau sa trezesc absolut nici un orgoliu, 
in manuscris am un cuvant un pic mai dur pe care l-am inlocuit. Deci ce am facut noi astazi, 
am amanat punerea in opera, dupa opinia mea, a unui numar de 12 Hotarari ale Consiliului 
local, de fapt ale Consiliilor, in perioada 2006-2009, de fapt munca Consiliilor locale, 
hotarari de consiliu local ce fac referire la aceasta problematica si in ultima instanta chiar 
daca repet tot modernizarea acestui targ, a acestui oras, a acestui municipiu, modernizarea 
strazilor, a amanat intreaga fundamentare economica si financiara a departamentului de 
specialitate al Primariei. Cum anume, cum de fapt o vad eu ca am amanat-o. Am amanat 
oportunitatea, am amanat, desi s-au prezentat foarte amanuntit, cele doua metode de 
finantare si s-a aratat metoda cea mai prielnica pentru finantarea acestei lucrari. Sunt 
convins ca toti am observat aceasta treaba, dar am trecut peste ea, se pomeneste intr-unul 
din rapoarte de experienta altor municipii, peste care am trecut, Alba, Hunedoara, 
Timisoara, Bistrita Nasaud, Bacau si Iasi care au facut ceea ce vrem sa facem si noi. Nu s-
a avut in vedere si s-a invocat ca este periculos gradul de indatorare a bugetului local 
pentru care exista prevedere clara legala si acesta trebuie sa se incadreze in 30%, iar prin 
acest imprumut gradul de indatorare nu depaseste 20,7%, este calculat foarte exact in 
raport. Dumneavoastra d-le presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu ati pomenit intr-
adevar de ce urmeaza sa facem, dupa ce se va aproba, pentru ca eu am convingerea ca 
asa urmeaza de fapt, ca acesta se va aproba odata si-o data si cred ca treaba aceasta se 
va intampla tot in 2009. Dati-mi voie sa va citesc cateva randuri, dupa aprobarea finantarii 
rambursabile de catre Consiliul local se procedeaza la organizarea licitatiei publice 
desemnarii finantatorului si potrivi Legii nr. 273/2006, proiectul de contract de imprumut 
impreuna cu documentele justificative privind aprobarea indicatorilor economici a 
investitiilor bugetul estimat pe perioada de maturitate va fi inaintat comisiei de autorizare a 
imprumuturilor locale constituita la nivelul Ministerului Finantelor. Este o chetiune de 
procedura, am citat ca sa nu gresesc si sigur nu este specialitatea mea. De aceea eu cred 
si aici va citez, ca printr-un artificiu noi am fi putut introduce pe ordinea de zi si fara nici un 
fel de orgoliu sa aprobam aceasta treab si va spun clar am aceasta convingere, nimeni din 
noi nici nu castiga si nici nu pierdea procent electoral, lucru care s-a invocat aici la un 
moment dat. Eu cred ca ne vom limpezi si dupa runda din 6 decembrie, cu totii vom spune 
un pentru cu majuscule acestui proiect de hotarare si astfel vom rezolva o problema foarte 
importanta a municipiului nostru.‖ 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „vreau sa va reamintesc cu 
respectul cuvenit dumneavoastra si colegilor dumneavoastra ca astazi acest proiect ar fi 
trebuit sa intruneasca conditiile pe care Legea nr. 215 le spune vis-a-vis de un proiect de 
hotarare, iar argumentele aduse, personal pe mine nu m-au convins atata vreme cat numai 
din experienta acestei legislaturi stim ca au fost sedinte care au fost pur si simplu amanate 
sau declarate ca nu au respecat o procedura care poate dintr-o neatentie a presedintelul 
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de sedinta la vremea cuvenita, un text de lege a fost sarit si imediat sedinta a fost declarata 
nelegala. Punctul meu de vedere, cu respectul cuvenit si n-o spun cu ironie, cred ca un 
asemenea proiect de hotarare trebuie sa fie pus pe ordinea de zi si sa fie dezbatut cu 
foarte multa responsabilitate de fiecare dintre noi si sa ne asumam raspunderea daca asta 
este solutia, dar haide-ti sa nu ne facem procese de intentie unii altora si cred ca parcursa 
aceasta etapa, linistiti fiind asa cum ati spus si dumneavoastra, vom reusi sa gasim acel 
moment in care sa discutam si sa luam o hotarare inteleapta, nu pentru Consiliul, ci pentru 
municipiul Focsani. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „dati-mi voie sa va spun, facand abstractie de 
calitatea dumneavoastra sub aspectul pregatirii juridice, ca este o opinie a dumneavoastra 
aceasta. Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana nu a avut nici o obiectie in 
momentul in care eu am facut in numele grupului PSD aceasta propunere, nu puteti sa-mi 
spuneti ca ceea ce spun este lipsit de logica si de sustinere, faptul ca fondului unui proiect 
care a mai fost discutat si in comisie si in plen a fost aprobat si s-au schimbat doar 
initiatorii, e absolut ceva nou, poate era interesant sa vedem o terta parte partiala sa se 
pronunte, dar din punctul meu de vedere nu savarseam nici o incalcare a legii, nu aduceam 
nici un prejudiciu, ca pana la urma prejudiciile noastre se transfera cetatenilor, deci nu 
faceam nimic rau.‖ 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „cred asa cum ati spus si 
dumneavoastra, asta este opinia mea si asta este opinia dumneavoastra si la vot a fost 
supusa aceasta propunere.‖ 

Dl. consilier Danut Popoiu „doua chestiuni aveam dupa ce am auzit din partea 
cealalta ca vine sfarsitul lumii daca nu facem imprumutul asta, m-am hotarat cu dl. consilier 
Adrian Colin sa facem o hotarare, dar ma gandesc ca daca, dupa aceea spuneti ca trebuie 
sa asteptam 30 de zile ca sa ne dati raspunsul. A doua problema d-le primar Decebal 
Bacinschi cand o sa sa-ti jos pozele acelea frumoase, nu stim cine le-o pus acolo, dati—mi 
si mie un exemplar sa arat si eu la rudele de la tara, este o poza tare frumoasa si tin la 
asta. Cand le dati jos opriti-mi si mie una, fara sa stiti cine le-a pus, ca nu stiti, banuiesc.‖ 

Dl. consilier Gheorghe Stan „va multumesc d-le presedinte de sedinta Paul Romeo 
Postelnicu, daca dupa trei mandate s-a intamplat in aceasta perioada, adica au mai fost 
atatea campanii electorale si  nu s-a ajuns atat de departe in sensul ca o majoritate a 
Consiliului local asa cum am considerat noi, grupul PDL si PNL sa votam in Consiliul local 
cel putin pana la data prezentei, zic eu ca nu mi pare corect ca din partea grupului de 
consilieri PSD, adica majoritatea sa fie considerata si facuta de o anumita persoana cu 
niste aprecieri pe care eu nu-mi permit sa le reproduc. In primul rand ca lider al grupului cer 
colegului, liderului grupului PSD daca se poate sa se delimiteze public de atitudinea avuta 
cu acele panouri. Deasemeni mi se pare ca un gest de onoare si faptul ca aceasta 
delimitare sa se produca si din partea d-lui primar Decebal Bacinschi deoarece face parte 
din acest partid politic. Personal va pot spune ca am o varsta la care pot sa iau lectii de 
moralitate  de la cineva care stie ce inseamna acest cuvant.‖ 

Dl. consilier Vasile Dobre „stimati colegi am sa incerc sa fiu cat se poate de scurt, s-
a discutat foarte mult pe seama acestui proiect de hotarare, eu vreau sa va reamintesc si 
cred in acelasi timp ca discutiile au fost oarecum colaterale cu motivul principal pentru cel 
putin grupul nostru, grupul consilierilor PNL, nu au votat acest proiect de hotarare si vreau 
sa va reamintesc ca motivul principal pentru care noi nu am votat pana in momentul de fata 
acel proiect de hotarare, nu a fost campania electorala, cum unii dintre colegii nostri au 
sustinut astazi sau si astazi, ca acest proiect de hotarare nu se apropa pentru ca a fost sau 
este campanie electorala. Grupul nostru de consilieri nu a aprobat acest proiect de 
hotarare pentru ca in primul rand dorim sa vedem bugetul local pentru anul 2010, asa am 
dorit si am si spus, daca verificam inregistrarea audio, daca verificam procesele verbale o 
sa gasiti acest punct de vedere. Am dorit sa vedem proiectul de buget pentru anul 2010 
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daca e sa tratam cu foarte multa seriozitate aceasta chestiune pentru ca abia dupa aceea 
putem sa vedem cat ne putem permite, cat de mare sa fie acest imprumut in raport cu 
bugetul pe care il vom avea in 2010 pentru ca nu trebuie sa uitam ca suntem intr-o 
perioada de criza economica si bugetul nostru din 2010 nu va semana sub nici o forma cu 
cel care l-am avut pentru anul 2009 sau pentru anii din urma. Iata de ce suntem intr-o 
situatie speciala si atunci problema acestui imprumut trebuie privita din aceasta 
perspectiva. Argumentez mai departe  acest lucru spunand ca daca pe noi ne-ar fi interesat 
doar campania electorala, stimati colegi si stimata audienta, PNL nu se mai afla in cursa 
prezidentiala astazi, deci noi am iesit din cursa prezidentiala si prin urmare puteam astazi 
sa votam acest proiect de hotarare daca ne-ar fi interesat campania electorala. Consider ca 
este un motiv suficient de serios sa poata fi luat in considerare de catre cei care ne asculta 
si alte comentarii pe seama acestui lucru cred ca nu mai trebuie facute, la adresa noastra 
cel putin. Si acum am o intrebare pentru dl. primar Decebal Bacinschi si pentru colegii de la 
PSD, daca d-le primar si stimati colegi ca membri, dumneavoastra in Consiliul local si 
dumneavoastra ca primar d-le Decebal Bacinschi, va face cinste si considerati ca face 
cinste Consiliului local, acele panouri cu pozele unor consilieri locali inducand in eroare 
opinia publica in legatura cu pozitia noastra ca si consilieri locali. Eu consider ca nu face 
cinste, consider ca de altfel s-au si facut multe referiri ca trebuie sa fim o familie, ca trebuie 
sa lucram in interesul comunitatii si daca ar fi sa privin problemele din aceasta perspectiva 
atunci trebuie sa avem in vedere ca niciodata, dar niciodata rufele trebuiesc spalate in 
strada, consider din acest punct de vedere ca ati intrecut orice masura legata cel putin de 
calitatea pe care ar trebui sa o avem ca si colegi.‖ 

Dl. consilier Daniel Gongu „sunt perfect de acord cu dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu in 
ceea ce priveste acele placute aparute din senin fara sa se stie cum au aparut. Aici mai 
apare o problema pe langa faptul ca au fost amplasate pe anumite stradute, a mai aparut 
ceva senzational pe str. Stefan cel Mare in fata unui bar frecventat de unii membri PSD a 
aparut o placuta unica in municipiul Focsani pe care scrie „parcarea interzisa pe strada si 
pe trotuar‖, vreau si eu sa stiu ce baza legala are acesta placuta, este in fata barului Dance 
club.‖ 

Intervine dl. primar Decebal Bacinschi „si masina aceea parcata ce baza legala 
are?Stiti cate reclamatii am primit de la cetateni?‖ 

Dl. consilier Daniel Gongu „d-le primar Decebal Bacinschi sunt convins si stiu de ce 
pentru ca acolo de obicei parcau masinile membrilor PSD. Problema este ca acolo parcau 
toti membri PSD si cineva din PSD a fost deranjat ca ia luat locul de parcare. D-le primar 
Decebal Bacinschi exista dovezi si au fost date si in presa cu masinile care aveau figura 
unui candidat la presedentie. Intrebarea mea este cine a autorizat amplasarea acelei 
placute?‖ 

Dl. primar Decebal Bacinschi „acele placute se monteaza cu politia in baza unui 
proces verbal. In conditiile in care dumneavoastra membri ai comisiei de urbanism, asa 
cum a propus dl. consilier Liviu Oloeriu sa mergem pe teren si sa stabilim unde sa punem 
astfel de placute, o sa actionam asa cum o sa hotarati dumneavoastra.‖ 

Dl. consilier Daniel Gongu „a doua problema pe care vroiam sa o ridic ca tot suntem 
la capitolul panouri, eu cred ca vom face un poanou pe fond negru cu pozele celor din 
echipa d-nilor  consilieri de la PSD impreuna cu capitanul d-lor de echipa, pentru ca astfel 
sportivii din Vrancea sa stie cine nu-i pune pe primul loc. Este jenant d-nilor consilieri sa ne 
opunem premierii cu 500 de lei, deci este o suma mica, dar mai exact acum va trebui sa le 
dam 357 de lei, chiar vreau sa vad cum numare acele bacnote de 1 leu. As numi aceasta 
echipa, echipa sportului negru din Vrancea sau mai bine zis echipa neagra a sportului 
vrancean, este urat, dar sa vada si sportivii cine s-a opus acestei premieri. Aici mai am un 
argument, atunci cand a venit seful dumneavoastra de partid au fost adusi oameni, iar 
autocarele au fost parcate la stadionul tineretului si la enet, au fost parcate in mai multe 
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locuri. Imi pare rau ca stadionul a fost transformat in parcare pentru autocare, iar stadionul 
a fost considerat loc de masa si de bautura pentru ca sunt poze cu sticle de bere pe 
stadion, iar curatenia vreti sa va spun d-le primar Decebal Bacinschi, cine va facut-o dupa 
ce au plecat de la acea manifestare de tip comunist care se petrecea pe 23 august, 
vicecampionii nationali la rugby, echipa de rugby a profesorului Ioan Viorel, este jenant.‖ 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „vreau sa spun ca stimatul nostru coleg, dl. consilier 
Daniel Gongu, nu a realizat un lucru, deci in primul rand ne afla intr-o situatie care treneaza 
in toata tara, conflictul de interese, dumneavoastra sunteti seful unei institutii, pledati dupa 
doua pozitii care se cam bat cap in cap si ca spun si de ce. Este onorant ceea ce faceti, 
este de admirat pentru sportivi, dar era bine sa fiti numai consilier local sau numai director. 
D-na director Natasa Nemes a spus-o si de aceea ma si reactionat asa „abia am adunat si 
banii astia‖, tot dumneavoastra ati venit, ati suplimentat de „n‖ ori sume si la biserica si 
cand au fost si cu pensionarii, s-a cerut o suma s-a dat mai mult, d-na ne-a spus nu sunt 
bani, eu ca si consilier am reactionat asa, nu sunt bani la consiliul local, deci problema 
dublei 2 in 1 cu ce se intampla in tara acum este o incalcare cu bocancii a regulilor 
democratice.‖ 

Dl. primar Decebal Bacinschi „cred ca o sa gasesc niste bani sponsorizari sa facem 
in asa fel incat sa se poate imparti la 14, sa vedem cati bani ne trebuiesc ca sa impartim in 
14. Rugamintea mea este urmatoarea la dumneavoastra, dl. consilier Neculai Tanase 
spunea ca nu s-au adus bani din fonduri europene. In toti acesti ani toate fondurile care au 
avut deschise linii de finantare au fost accesate si s-au intocmit proiecte si s-au obtinut 
foarte multe proiecte, ori de CUP, ori de ENET, ori de Consiliul Judetean, ori de Primaria 
municipiului Focsani. La ora actuala noi avem depuse la Regiunea de Dezvoltare vreo 9 
proiecte, rugamintea mea este urmatoarea la dumneavoastra, haide-ti sa facem front 
comun, haide-ti sa vorbim cu parlamentarii nostri sa sustina aceste proiecte pe care noi le-
am depus pentru ca in 2010, 2011 singura solutie pentru a mai realiza niste investitii in 
municipiul Focsani sunt aceste fonduri europene pe care avem nevoie sa le aducem in 
municipiul Focsani. Sun proiecte eligibile, sunt proiecte care au fost sustinute pana la 
aceasta data si de aceea vreau sa fie sustinute in continuare, e vorba de cateva scoli, e 
vorba de doua parcuri, este vorba de campus, este vorba de acel plan care cuprinde tot ce 
inseamna sudul, laminorul si Mindrestiul, haide-ti sa facem cu totii front comun, sa 
incercam sa trecem aceste proiecte pentru ca asa cum spuneam un pic mai devreme ele 
sunt eligibile si avem posibilitatea sa mergem cu ele mai departe.‖ 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „stiti foarte bine ca noi am fost 
alaturi de initiativele dumneavoastra de fiecare data uneori chiar pe nedrept acuzati ca am 
sustinut anumite initiative, pe care dumneavoastra dupa aceea v-ati dezis de ele. As vrea 
sa vo rog un lucru, luati atitudine va rog vis-a-vis de un anumit personaj din acest judet 
care improasca cu invective o parte din acest consiliu si in mod nemeritat. In primul rand ca 
un asemenea limbaj este specific unor mahalale si nu unor oameni care au niste 
responsabilitati si in al doilea rand cred ca nu este dat acelui personaj sa se amestice in 
activitatea municipalitatii, nici la nivel de executiv si nici la nivel de Consiliu local. Intr-o 
asemenea maniera, daca vom vedea o asemenea atitudine din partea dumneavoastra sa 
va delimitati sau sa luati atititudine, nu sa ne aparati, nu sa fiti avocatul nostru sunt convins 
ca veti avea tot sprijinul nostru indiferent de proiectele pe care le veti aduce in dezbatere 
pentru ca si noi suntem interesati alaturi de dumneavoastra sa dam comunitatii cat mai 
multe realizari care sa faca viata civilizata, sa faca o viata normala in municipiul nostru. Eu 
sunt convins ca dumneavoastra stiti si ati inteles rugamintea noastra si nu vreau sa fac alte 
comentarii.‖ 

D-na consilier Doina Fodoreanu „eu o tin sa mutumesc atat d-lui primar Decebal 
Bacinschi, cat si colegilor din PSD pentru reclama si publicitate, chiar daca este negativa, 
pe care mi-au facut-o, tot publicitate se cheama. Si vreau sa va spun ca am fost in zona 
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obor si am stat si pe dedesubt panou si am discutat cu oamenii. Oamenii au fost indusi in 
eroare, deci nu li s-a explicat ca am fost impotriva contractarii unui credit, li s-a spus ca 
suntem impotriva astfaltarii strazilor si este normal in momentul acela ca toata lumea sa 
sara in sus. Deci dumneavoastra i-ati dezinformat, nu noi. Am explicat oamenilor despre ce 
este vorba, nimeni n-a sarit la gatul meu, nici la colegii mei, nici la nimeni,deci cred ca este 
timpul sa terminam cu minciunile sau cu circul. Am o intrebare daca astazi nu am fost de 
acord cu introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect maine cate panouri vom avea?‖ 

Dl. consilier Neculai Tanase „eu vroiam sa-l intreb pe dl. primar Decebal Bacinschi 
despre legalitatea amplasarii acestor panouri, daca au toate avizele si toate certificatele 
care de obicei ni se cer cu foarte mult zel.‖ 

D-na sef serviciu Claudia Bozna „prin decizia BEJ-ului nu au mai avut nevoie de alte 
avize.‖ 

Dl. consilier Adrian Colin „ d-na Claudia Bozna sa inteleg ca acele panouri sunt 
panouri electorale, atunci ce legatura are cu BEJ-ul cu acele panouri? Deci d-le primar 
Decebal Bacinschi acele constructii, sunt niste constructii acelea, s-a facut o groapa in 
pamant, s-a turnat ciment, s-a pus o teava, este o constructie provizorie sau definitiva, nu 
stiu cum o vedeti dumneavoastra. Deci si acele panouri intra sub aceeasi incidenta ca si 
panaramele acelea de prisme din sensurile giratorii. Si acum sunteti in ilegalitate cu aceste 
panouri vis-a-vis de avize. Vreau sa va intreb vis-avis de prismele respective stiu ca a fost 
o sesizare la Garda, ati avut un control de la Garda de Mediu si cum s-a rezolvat? Va dat 
amenda, asta inseamna ca acele prisme sunt legale? Daca dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu 
spunea ca pe fond acest proiect este acelasi, dar doar initiatorii sunt schimbati si ca acest 
proiect poate fi introdus pe ordinea de zi fara un nou aviz al comisiei si un nou aviz al 
aparatului de specialitate de ce pentru proiectul cu viceprimarii, care este pe fond acelasi 
proiect, numai ca initiatorii sunt altii, nu putea fi introdus pe ordinea de zi.‖ 

Dl. consilier Neculai Tanase „eu as vrea sa-l intreb pe dl. primar Decebal Bacinschi 
pentru ca tot dansul este edilul sef aici, daca eu as face o poza cu chipul dumneavoastra si 
l-as pune pe toate gardurile, ce ati face dumneavoastra?‖ 

Dl. primar Decebal Bacinschi „l-am avut.‖ 
Dl. consilier Neagu Nistoroiu „entru ca fac parte la comisia tehnica la nivelul 

municipalitatii si de asemeni in comisia de urbanism am sa dau cateva, poate unul sau 
doua raspunsuri la problema PUZ-urilor. Au avut in prima faza destule vicii, fiind incomplete 
care le-am constatat noi la comisia de CTE si neavand avizul CTE sau cu aviz ce nu au dat 
girul sustinerii acelui proiect s-a solicitat clarificari care ulterior au venit la majoritatea PUZ-
urilor si odata completate au fost si avizate bineinteles mai tarziu, dar v-am spus care a fost 
situatia la acea data si nu as vrea sa omit ca de fiecare data comisia de urbanism a fost in 
teren si a vizualizat toate locatiile si a avut de fiecare data un punct de vedere. Referitor la 
realizarile si am sa incep cum ati spus-o dumneavoastra d-le presedinte de sedinta Paul 
Romeo Postelnicu, Consiliul local. Incep cu Consiliul local, respectiv primarul, viceprimarii 
si impreuna cu executivul, eu trec in revista trei perioade, perioada 2000-2004 sunt realizari 
care se vad si doar un rau voitor, ca sa nu spun altfel, poate sa nu vada ceea ce s-a facut 
in acest oras. Au fost proiecte s-au promovat investitii, s-au sustinut financiar si s-au 
executat si respectiv receptionat lucrari, va reamintesc ca in acea perioada, in perioada 
2000-2004 guvernarea era sub patronajul PSD-ului. In perioada 2004-2008 s-au alocat 
sporadic fonduri si nu s-au promovat noi investitii, cu greu unele s-au finalizat sau s-au mai 
deteriorat, iar din 2008 incoace la nivelul Consiliului local, eu unul nu am cu ce sa ma 
mandresc pentru ca sub guvernarea d-lui Boc si cu girul d-nilor consilieri din PDL multe 
proiecte au stagnat. Sa nu mai spun ca nu au fost alocate surse de la bugetul centralizat de 
stat. Nu s-a realizat investitii, nu s-a putut continua lucrarile ca drept dovada ca nu ati fost 
de acord cu alte surse, o alta sursa fiind chiar imprumutul. Ce guvern a fost? Da-ti 
dumneavoastra raspunsul, nu cumva sunteti dumneavoastra d-nii de la PDL?‖ 
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Dl. consilier George Mardare „stimati colegi consider ca o parere personala, ca 
neacceptarea introducerii proiectului in cauza pe ordinea de zi a fost asa cum a mai spus 
cineva un subterfugiu si cand spun asta vreau sa va reamintesc ca la sedinta extraordinara 
v-am citat din Legea nr. 215 cuvant cu cuvant, prevederea conform careia rezulta ca nu am 
fost convocati in mod legal, dar asta nu ne-a impiedicat sa ne desfasuram in continuare 
sedinta. Deci iata ca acolo am incalcat un text de lege, iar acum din punctul meu de vedere 
erau indeplinite toate conditiile asa cum au spus antevorbitorii din grupul nostru, proiectul 
avea avizul comisiei si avea si elementul de noutate in sensul ca se schimbasera 
promotorii, este parerea mea si va rog sa o luati ca atare. Cat priveste proiectul in sine 
dumneavoastra ati recunoscut toti vorbitorii ca este un proiect de mare importanta, deci 
suntem de acord la acest capitol, deasemenea s-a mai spus ca in luna decembrie dupa 
anumita perioada, probabil v-ati referit la campanie, acest proiect va trece. Deci daca 
dumneavoastra acum aveti o pozitie negativa si apoi o veti schimba si va trece proiectul, 
deci veti vota acest proiect rezulta ca nu noi avem pozitia oscilanta deoarece noi de acum 
si de la sedintele anterioare am dorit acest proiect sa treaca, dar in cuvantul care la luat dl. 
consilier Vasile Dobre si atunci am inteles ca se cauta totusi o solutie pentru aceasta 
problema, dumnealui a spus ca va accepta si va vota si cred ca a vorbit in numele intregii 
echipe a partidului, va vota acest proiect in momentul in care proiectul de buget pe anul 
2010 va fi pus la dispozitia nostra. Sa inteleg ca daca acest proiect de buget va fi pus 
foarte repede d-lui si colegii d-lui vor vota sau isi vor forma o pozitie fata de acest proiect. 
Din acest motiv va propun ca la sedinta de indata sau extraordinara care urmeaza in zilele 
urmatoare sa luam si in discutie acest proiect, pentru ca toata lumea am recunoscut ca 
este un proiect de importanta maxima pentru locuitori, nu stiu daca vom putea sa vedem si 
proiectia de buget pentru 2010 ca sa indeplinim si aceasta solicitare a colegilor de la PNL 
si atunci cred ca nu ar fi nici o problema sa indeplinim acea majoritate care este asteptata 
de foarte multi locuitori din acest municipiu.‖ 

Dl. consilier Vasile Pintilie „mie imi pare rau ca de fiecare data asistam la niste 
discutii sterile, ne laudam ca am castigat, ca am batut, cu o lupta nu s-a castigat nimic, 
razboiul nu s-a terminat asa ca mai avem multe de rezolvat impreuna. Problema este 
urmatoarea, nu conteaza a cui sunt votantii, noi reprezentam Consiliul local municipal, 
suntem 21 de oameni care am fost trimisi aici  de catre electorat pentru ca intr-adevar sa 
avem niste rezultate cu care la final de mandat sa le trecem intr-un raport si sa le aratam 
comunitatii efectiv de ce a trebuit sa stam 4 ani de zile sau mai putin, pentru ca eu am venit 
mai tarziu, si ce am infaptuit pentru ei. Daca ne laudam cu o parte din realizarile perioadei 
trecute stau si ma intreb ca eu anul acesta cel putin de cand sunt coleg cu dumneavoastra 
in consiliu inafara de cearta, critici si discutii, realizari nu am avut. Era o realizare intr-
adevar definitivarea acestor lucrurari de intrastructura absolut necesare, nu conteaza ca 
sunt pe anumite strazi, sunt pentru municipalitate, cel putin eu asa judec pentru ca sunt 
focsanean get-beget si pentru ca de 50 de ani stiu ca am batut acest teritoriu al 
municipalitatii si stiu cum au inceput primele lucrari de canalizare in municipiul Focsani pe 
anumite strazi si primele lucrari de alimentari cu apa. Noi la momentul de fata suntem 
beneficiarii unei situatii care este datata in timp, la momentul de fata nu facem altceva 
decat sa ne facem rau singuri, datorita unor situatii de carcoteala pentru ca in fond noi 
trebuie sa hotaram demn, conform legii, conform tuturor uzantelor respective sa facem 
ceva pentru comunitatea asta. De ce la comisiile de specialitate nu se dezbat problemele 
destul de profund, pentru ca acolo nu sunt camere de luat vederi, acolo nu sunt 
microfoane, acolo nu se inregistreaza, acolo presa nu vine sa scrie, noi alea le trecem 
imediat, dupa car venim aici si punem intrebari sterile pentru a ne ocupa timpul pentru a 
observa cineva din exterior ca cineva are activitate in acest consiliu. Eu inca cred ca 
maturitatea noastra va permite o sedinta demna de calitatea pe care o avem.‖ 
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Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „as vrea un singur lucru sa adaug 
la ceea ce spunea dl. consilier si anume sigur majoritatea lucrurilor spuse de dl. consilier 
aici sunt efecte. D-le consilier cu pretuirea pe care stiti ca vi-o port haide-ti sa aplecam 
asupra cauzelor si ca vom identifica adevarate cauze a starilor de lucru pe care le-ati spus 
si acele cauze impreuna ori le von pune in paranteze, ori vom incerca sa gasim solutii la 
ele,  sunt convins ca toate lucrurile acestea vor fi niste amintiri mai putin placute pentru 
activitatea noastra de pana acum.‖ 

Dl. consilier Neculai Tanase „ceea ce a spus dl. consilier Vasile Pintilie, eu sunt de 
acord ca noi trebuie sa facem mai mult pentru cetatenii municipiului Focsani si mai putine 
dezbateri sterile. Insa nu pot sa fiu de acord cu neadevaruri si cand spun acest lucru ma 
refer la ceea ce a spus dl. consilier Neagu Nistoroiu, dansul a spus ca acele PUZ-uri nu au 
trecut pentru ca au fost probleme cu CTE-ul, deci eu ii spun d-lui consilier Neagu Nistoroiu 
ca eu sunt membru CTE, iar problemele nu au fost la CTE, problemele au fost ca d-na 
prefect nu a dat aviz, asa este d-le secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana?‖ 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „initial PUZ-urile au fost 
apreciate ca nelegale, ne-am mentinut punctul de vedere, am ajuns la instanta, iar dansii 
au renuntat.‖ 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „as vrea sa fac o precizare, dl. consilier Neagu 
Nistoroiu nu a spus un lucru neadevarat, au intrat in Consiliul local proiecte care aveau 
avizul CTE, dar nu aveau avizele de la serviciile care dau aceste avize. Vreau sa va spun 
ca este un lucru verificabil daca doriti si cereti lucrul acesta, data cand a intrat proiectul si 
data cand a venit avizul de la institutiile care au dat aceste avize, deci dl. consilier Neagu 
Nistoroiu a facut o enumerare de cauze, tineti minte ca si dumneavoastra v-ati opus la 
PUZ-uri. In ce priveste PUZ-urile stiu unde bateti, vreti sa spuneti ca nu se dezvolta judetul 
ca s-au blocat PUZ-urile, acestea au fost o suma de greseli tehnice, de vot al nostru pe 
oportunitate pana ne-am lamurit, probleme de legalitate si atunci cand s-au demarat PUZ-
urile criza deja batea la usa. Oricum aceste planuri nu si-ar fi vazut edificarea intr-un viitor 
foarte apropiat.‖ 

Dl. primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilieri in continuare va rog sa ma ajutati cu 
o treaba, spuneti-mi si mie daca cunoasteti in Romania o comunitate unde daca se 
intampla ceva nu este vinovat primarul.‖ 

D-na consilier Doina Fodoreanu „colegii nostri spuneau ca nu au cu ce se mandri, se 
mandresc cu noi ca ne-au pus pe panou.‖ 

Dl. consilier Daniel Gongu „am fost acuzati ca avem o pozitie oscilanta, nu d-nilor 
avem o pozitie corecta. Avem proiectul de buget si daca noi consideram ca este bun acest 
imprumut il vom lua cu siguranta.‖ 

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. 
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