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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  27 octombrie  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 27.10.2009, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 2837/ 20.10.2009, 
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 de la sedinta dl. consilier Neagu Nistoroiu, avand o problema 
medicala. 
La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – primar al municipiului Focsani; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 d-na Micsunica Baciu – Director executiv Directia resurse umane; 
 d-nul Liviu-Dan Pogorevici – director executiv, Directia  administratie publica locala; 
 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; 
 dl. Razvan Necula – inspector serviciul comunicare; 
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism; 
 d-na  Mariana Gheorghe  – sef serviciu autorizare agenti economici; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-na Valentina Gatej – sef serviciu,  serviciul cadastru si agricultura; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-na Vasilica Petronie – consilier compartiment energetic, contracte, achizitii; 
 d-na Cristina Enache – inspector 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 Sandel Ghiuta – director Serviciul public de comunitar de evidenta persoanelor; 
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani; 
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             La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti 
ai mass-mediei locale.  
 

Dl. Secretar al municipiului Focsani supune votului procesul verbal al sedintei din 
29.09.2009. 
 Ia cuvantul dl. consilier Danut Popoiu “inainte de a discuta procesul-verbal, domnule 
Secretar Eduard Corhana, as vrea sa va întreb daca la dumneavoastra a venit un certificat 
medical, sunt anumite persoane printre noi care sunt în concediu medical, ma intereseaza 
daca boala nu este contagioasa si nu este pericol de a ne contamina.” 

Dl.secretar al municipiului Eduard Corhana ”nu am cunostinta de existenta vreunui 
certificat medical cu privire la dl.consilier Neagu Nistoroiu, înteleg ?” 

Dl.consilier Danut Popoiu „nu ati inteles bine, dar daca nu aveti nici un certificat 
medical, asta inseamna ca ne asumam riscul ramanand aici in sala.”  

Dl.consilier Gheorghe Stan „d-le secretar, la pagina 25, alin.2, eu am avut o 
interventie aici, si am spus, referitor la investitiile pentru scoli, si am spus ca aceasta 
oportunitate, „nu trebuie sa o scapam”, aici scrie: „nu trebuie sa o votam”, deci sa se faca 
corectarea.” 
 Dl. consilier Neculai Tanase  „la ultima sedinta, noi am depus un proiect de hotarare 
vis-a-vis de acele sensuri giratorii, de interzicerea publicitatii electorale in sensurile giratorii 
si, stiu ca atunci dl.Primar Decebal Bacinschi a spus ca, sensurile giratorii sunt in categoria 
spatiilor verzi.” 
 Dl. Primar Decebal Bacinschi  „noi avem un inventar al spatiilor verzi, aceste sensuri 
giratorii nu sunt prinse in spatiile verzi, la ora actuala sunt prinse, parcurile, scuarurile, 
spatiile verzi din lungul trotuarelor.” 
 Dl. Neculai Tanase „la ultima sedinta, dvs. ati spus, si ma uit in procesul verbal, ca 
da, este in categoria spatiilor verzi, la ultima sedinta.” 
 Dl. Primar Decebal Bacinschi „ele vor face parte din categoria spatiilor verzi.” 
 Dl. consilier Neculai Tanase „conform legii, in spatiile verzi nu este permis sa se 
faca: afisaj electoral, in Legea nr.350, spune ca activitatile de propaganda electorala nu pot 
afecta in nici un fel spatiile verzi, rezervatii naturale, zone protejate ecologic si asa mai 
departe, deci activitatile de propaganda electorala nu pot afecta in nici un fel spatiile ilegale 
acele afisaje electorale, aceasta este ideea. Dvs., data trecuta, si scrie in procesul verbal, 
spuneti ca este in spatiul verde, eu va spun ce ati spus dvs. Eu stiu ca este incomplet, 
inventarul stradal, si este o chestiune care nu este in regula, inventarul spatiilor verzi este 
incomplet.” 
 Dl. Primar Decebal Bacinschi „eu v-am spus altceva, pe spatiul verde exista 
posibilitatea afisajului electoral.” 
 Dl. consilier Liviu Ioan Oloieriu „vroiam sa fac un indemn la respect reciproc si 
vroiam sa mai fac un indemn azi pentru 2-3 ore cat tine sedinta, sa uitam ca suntem in 
campanie. Din pacate, discutiile purtate pe marginea sensurilor giratorii nu fac obiectul 
aprobarii proceselor verbale. Tinand cont ca in sala sunt viitorii consilieri, viitorii la propriu, 
in sensul cand, vor ajunge la varsta cand vor putea vota, acum sunt consilierii tinerilor, dar 
peste cativa ani vor fi consilieri in locul nostru, va propun sa dezvoltam subiectul acesta la 
„diverse” si sa trecem la ordinea de zi.” 
 Dl. consilier Nicu Tanase „nu s-a dat dovada de lipsa de respect, am vorbit civilizat 
si cu tot respectul am spus si am adus aminte si puteti citi la pag.39 a procesului verbal, 
acolo spune clar: „Dl.Primar Decebal Bacinschi, spune: „nu sunt in regula, e vorba de 
acestea, nici nu vroiam sa le mai montez”, dl.Primar Decebal Bacinschi, a spus chestia 
aceasta si constuctia neautorizata este interzisa, ocuparea nelegitima a spatiilor verzi la 
art.23 si folosirea neautorizata a spatiilor verzi constituie contraventie si se amendeaza de 
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la 1.000 – 10.000 lei. Deci, faptul ca exista o constructie pe un spatiu verde, nu este legala, 
o spun cu tot respectul fara sa jignesc pe cineva.” 
 Nu mai sunt discutii si se supune la vot procesul verbal si nu se aproba cu  9 voturi 
“pentru”a d-nilor consilieri din grupul PSD, 1 vot “impotriva” al d-lui consilier Danut Popoiu 
si 10 voturi “abtinere” a d-nilor consilieri Cristinel Susu, Adrian Colin, Neculai Tanase, 
Daniel Gongu, Mugurel Cosmin Malureanu, Mioara Lazar, Doina Fodoreanu, Vasile Dobre, 
Gheorghe Stan si Paul Romeo Postelnicu. 
 
In continuare dl. Presedinte de sedinta prezinta proiectul ordinii de zi care cuprinde: 
 
1. proiect de hotarare privind validarea mandatelor consilierilor locali, declarati alesi la data 
de 1 octombrie 2009, pentru Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Focsani si 
declararea ca legal constituit al acestuia;  
 
2. insusirea procesului verbal pentru alegerea primarului, viceprimarilor si a secretarului 
Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Focsani; 
 
3. proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Focsani; 
  
4. proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si 
taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile in anul fiscal 
2010, la nivelul municipiului Focsani; 
                             
5. proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar elevei Perjaru 
Mariana Alexandra, din clasa a VI-a, Liceul de Arta ,,Gheorghe Tattarascu” Focsani, in 
vederea participarii la Festivalul-Concurs International de muzica usoara ,,Doua inimi 
gemene” in memoriam Doina si Ion Aldea Teodorovici editia a VII-a, care se va desfasura 
in perioada 12-15 noiembrie 2009, in Republica Moldova, la Chisinau; 
 
6. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul general al municipiului Focsani 
pe anul 2009, a sumei de 182 mii lei pentru organizarea Sarbatorilor de iarna; 
     

7. proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 
2010 pentru functiile publice din cadrul Primariei Municipiului Focsani, din institutiile 
subordonate(Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani, Politia Comunitara a 
Municipiului Focsani, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului 
Focsani) si centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite; 
 
8. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Primariei Municipiului 
Focsani a postului de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutatnt din cadrul 
Compartimentului legalitate, Serviciul administratie publica locala, legalitate, Directia 
administratie publica locala, in post de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, 
treapta 3 de salarizare; 
 
9. proiect de hotarare privind aprobarea fiselor de evaluare a performantelor profesionale 
individuale realizate in anul 2008 de catre salariatii aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Local al Municipiului Focsani si acordarea salariului de baza corespunzator 
evaluarii; 
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10. 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; 
 
11. proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de selectie si a conditiilor de preluare a 
sumelor ce revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociatiilor de proprietari 
nominalizate in cadrul Programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte pe anul 
2009, conform prevederilor OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a 
blocurilor de locuinte; 
 
12. proiect de hotarare privind abrogarea pozitiei nr. 11 din anexa la Hotararea Consiliului 
Local al Municipiului Focsani nr. 97/2003 pentru aprobarea listei nominale pentru 
repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii; 
 
13. 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; 
 
14. proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii repartitiei ca urmare a extinderii de 
spatiu pentru o familie, in baza prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata si 
modificata si HGR nr. 1275/2000; 
 
15. proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii repartitiilor ca urmare a extinderii de 
spatiu pentru un numar de 2 familii din imobilul situat in Focsani, Al. Caminului nr. 12, 
bl.G2, in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata; 
 
16. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investitii „Amenajare laborator scolar de alimentatie publica si turism - Grup Scolar de 
Industrie Usoara”;  
 
17. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investitii „ Retele electrice Piata Unirii”; 
 
18. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.16/2005 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii „Recalificare urbana perimetru istoric Piata Unirii si Gradina publica 
Focsani”; 
 
19. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 203/2009 pentru ,,Actualizarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru strazile cuprinse in obiectivele de investitii referitoare la consolidarea sau 
modernizarea strazilor din municipiul Focsani aprobata si completata prin Hotararile 
Consiliului Local nr. 156/2006, 278/2006 si nr. 87/244/2008; 
 
20. proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei Primarului Municipiului Focsani 
nr.2838/20.10.2009, pentru majorarea bugetului local al municipiului Focsani pe anul 2009; 
 
21. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului 
Focsani pe anul 2009; 
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22. proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica, in anul 2010, a unor 
bunuri apartinand domeniului public si privat al municipiului Focsani, aflate in folosinta 
gratuita a Administratiei Pietelor Focsani; 
 
23. 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; 
 
24. proiect de hotarare privind aprobarea incredintarii in folosinta gratuita, pe durata 
existentei constructiei, catre Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de 
Casatie si Justitie, a terenului apartinand domeniului public al municipiului Focsani, in 
suprafata totala de 1672,47 m.p., situat in Focsani, str. Cuza – Voda nr. 43A, in vederea 
construirii unui nou sediu; 
 
25. proiect de hotarare privind aprobarea incredintarii in folosinta gratuita, pe durata 
existentei constructiei, a terenului in suprafata de 27,42 m.p., situat in Focsani, str. Cotesti 
nr. 1, judetul Vrancea, apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, catre Parohia 
,,Sf. Nicolae Vechi, in vederea construirii unei capele mortuare; 
 
26. proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Zona Comerciala si de 
Agrement” – DN2-E85 Focsani-Garoafa, T.7 si T.8, Focsani; 
 
27. proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unor strazi nou infiintate in municipiul 
Focsani; 
 
28. proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatii de 
transport persoane, cu vehicule cu tractiune animala, tip trasura adaptate pentru astfel de 
servicii; 
 
29. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.79/30.03.2004 pentru constituirea comisiei de avizare a cererilor de 
organizare a adunarilor publice la nivelul Consiliului Local al Municipiului Focsani, cu 
modificarile ulterioare; 

Informări, declaraţii politice.    
 
Ia cuvantul dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „multumesc d-le 

secretar Eduard Corhana, d-le Primar Decebal Bacinschi, doamnelor si domnilor consilieri, 
stimati invitati, ordinea de zi propusa prin Dispozitia nr.2837 insumeaza un nr.de 29 
proiecte. Daca sunt observatii sau propuneri vis-a-vis de ordinea de zi pe care dvs. o aveti 
la mape.” 

Dl.consilier Danut Popoiu „d-le presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu, in 
sedintele de comisii am discutat proiectul nr.16 si acolo am venit cu propunerea ca acest 
proiect sa fie retras si sa fie discutat in sedinta viitoare, e vorba de proiectul ce viza 
realizarea laboratorului de administratie publica si turism la Grupul Scolar de Industrie 
Usoara, initiatorul acestui proiect este dl.Primar Decebal Bacinschi, initiativa ar fi trebuit sa 
fie a dumnealui. Eu sugerez, retragerea pentru probleme care urmeaza a fi clarificate in 
perioada ce va urma.” 

Dl.Primar Decebal Bacinschi „in conditiile in care in cursul saptamanii viitoare avem 
o intalnire cu dl.rector al Universitatii Bucuresti, daca doriti si dvs. sa participati, chemam si 
pe d-na director de la Liceul nr.2, daca este cazul, sa avem o discutie legata de aceasta 
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investitie pe care Universitatea Bucuresti, doreste sa o faca in municipiul Focsani. In aceste 
conditii as fi de acord sa retragem acest proiect de pe ordinea de zi.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi, mai putin proiectul de la 
punctul 16 si se aproba cu 20 de voturi “pentru”. 

Dl.presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „inainte de a intra in ordinea de zi 
v-as ruga stimati colegi sa dam dovada de corectitudine prin aplicarea intocmai a 
Regulamentului nostru de organizare si functionare ca si autoritate a municipiului Focsani. 
Vreau sa va atrag atentia ca in luarile de cuvant, sa va referiti strict la problema care avem 
in dezbatere, iar referirile, eventual de ordin politic sau polemic sa le lasam pentru final, 
cand avem posibilitatea sa facem asemenea aprecieri.” 

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind validarea 
mandatelor consilierilor locali, declarati alesi la data de 1 octombrie 2009, pentru 
Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Focsani si declararea ca legal constituit 
al acestuia. 
Consiliul local al Tinerilor Focşani 2009-2011 

Alban Jeni     - Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” ,  
clasa a X-a 

Stoica Robert Adrian   - Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” ,  
clasa a IX-a 

Matei Claudiu    - Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” ,  
clasa a X-a 

Gauri Alexandra Ionela  - Grupul Scolar de Industrie Usoara  
  „Gh. Asachi” , clasa a X-a 

Matei Florin    - Grup Scolar “G. G. Longinescu” ,  
clasa a X-a 

Vilcu Costel    -  Colegiul Tehnic “Ion Mincu” , clasa a X-a 
Vetrescu Oana Alexandra  - Colegiul Tehnic “Ion Mincu” , clasa a X-a 
Corozanu Andreea   - Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea” ,  

clasa a X-a 
Popovici Crist ina   - Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea” ,  

clasa a X-a 
Gaman Catalin Ionut   - Colegiul Naţional “Unirea”, clasa a X -a 
Ene Ingrid Ir ina    - Colegiul Naţional “Unirea”, clasa a X -a 
Lungu Andreea    - Colegiul Naţional “Unirea”, clasa  a IX-a 
Munteanu Alexandru Stefanut - Colegiul Naţional “Al. I. Cuza”,  

    clasa a X-a 
Il ie Marius Catalin   - Colegiul Naţional “Al. I. Cuza”,  

    clasa a X-a 
Stelescu Andra    - Colegiul Economic “Mihail Kogalniceanu”  

clasa a X-a 
Ciocaru Anca    - Colegiul Economic “Mihail Kogalniceanu”  

clasa a X-a 
Smeu Daniela Andreea  - Liceul de Arte “Gheorghe Tatta rescu“,  

clasa a X-a 
Oprea Alexandru Cristinel  - Grup Şcolar Transporturi Auto,  

clasa a IX-a  
Abageru Alexandru Andrei  - Liceul cu Program Sportiv, clasa  a X-a 
Scinteianu Alexandra Georgiana - Liceul Pedagogic “Spiru Haret”,  

clasa a X-a 
Neagu Mircea    - Liceul Pedagogic “Spiru Haret”,  

  clasa a X-a 
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 Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „dupa cum vedeti 
avem niste t ineri si frumosi si care doresc sa se implice in probleme 
municipalitat i i. Le dorim bun venit in cadrul Consil iului Tinerilor si credem ca 
vor face o treaba foarte buna si vor f i pentru noi un real spri j in in activitatea 
pe care o desfasuram. Dupa cum bine stit i asa cum si noi am depus un 
juramant de credinta si t inerii  urmeaza sa depuna un asemenea juramant. 
Juramant, subsemnatul membru in Consil iul Local al Tineri lor  in 
conformitate cu prevederi le art. 6 din Regulamentul de organizare si 
functionare al Consil iului Local al Tineri lor depun in fata Consiliului Local al 
municipiului Focsani urmatorul juramant: jur sa respect Constitu tia si Legile 
tari i si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in puterea si priceperea mea 
pentru binele tineri lor municipiului Focsani. Asa sa -mi ajute Dumnezeu.  

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 266 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: insusirea procesului verbal pentru alegerea 
primarului, viceprimarilor si a secretarului Consiliului Local al Tinerilor din 
Municipiul Focsani. 

Ia cuvantul dl.presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „nu mai citim procesul 
verbal, ci numai hotararea, pentru ca aceasta reflecta procesul verbal. Hotarare privind 
insusirea procesului verbal pentru alegerea primarului, viceprimarilor si a secretarului 
Consiliului local al tinerilor din municipiul Focsani, hotaraste: art.1 se insuseste procesul 
verbal al comisiei electroale centrale a municipiului Focsani pentru alegerea primarului, 
viceprimarilor si a secretarului Consiliului local al tinerilor din municipiul Focsani, in sensul 
ca: Munteanu Alexandru Stefanut este primar al Consiliului local al tinerilor din municipiul 
Focsani, Ene Ingrid Irina si Gaman Catalin Ionut sunt alesi viceprimari ai Consiliului local al 
tinerilor din municipiul Focsani, Scinteianu Alexandra Georgiana este desemnata secretar 
al Consiliului local al tinerilor din municipiul Focsani. In numele Consiliului local al 
municipiului Focsani, va dorim sa aveti parte de o activitate cat mai fructuoasa, sa incercati 
sa va duceti la bun sfarsit mandatul pe care astazi colegii vostri vi  
l-au incredintat, sa incercati ca prin tot ceea ce veţi face in activitatea dvs. sa dovediti ca 
schimbul de maine pentru autoritatile municipalitatii Focsani este asigurat. Va dorim succes 
atat in activitatea aceasta cat si la invatatura.” 
 Primarul Consiliului local al tinerilor Alexandru Stefanut Munteanu „din partea 
Consiliului local al tinerilor, va multumim din suflet ca aveti incredere in noi, ca ne ascultati 
si parerile noastre, dorim o cat mai buna colaborare cu dvs.” 
 Dl.consilier Danut Popoiu „copii, vreau sa va spun ca sunt mandru de voi, n-am 
reusit ca si consilier local sa am un viceprimar din partea partidului pe care il reprezint, dar 
am viceprimari din clasa la care sunt diriginte. Eu ma bucur pentru voi, iar sfatul pe care vi-l 
dau acum public este, sa nu faceti ca noi.” 
 Dl.consilier Daniel Gongu „d-le Primar Decebal Bacinschi, stimati domni tineri 
consilieri, eu si dl.consilier Mugurel Cosmin Malureanu, in calitate de reprezentanti in 
Consiliul local al tinerilor, va uram mult succes in activitate si va asiguram de tot sprijinul de 
care va putem ajuta.” 
  Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 267 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Tinerilor din 
Municipiul Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 268 
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Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind stabilirea 
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe 
asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile in anul fiscal 2010, la nivelul 
municipiului Focsani. 

Ia cuvantul d-na consilier Mioara Lazar „am studiat acest proiect si din capul locului 
va spun ca nu voi vota acest proiect pentru ca, consider ca nu cresterea taxelor si a 
impozitelor este solutia pentru a aduce bani la butetul local, poate ca, si cu siguranta la 
bugetul local se pot aduce bani, prin investitii si eventual si prin incasarile de la afisajul 
electoral, care este o sursa clara de venit.” 

Dl.Primar Decebal Bacinschi „as vrea sa-i dau cuvantul d-nei director economic 
Natasa Nemes.” 

D-na Natasa Nemes „propunerile din acest proiect de hotarare sunt la nivelul 
Hotararii de Guvern. Nu s-a facut nici o majorare a impozitelor si taxelor locale, fata de cele 
stabilite prin H.G.” 

 Dl. Melus Nazaru „prin H.G. 956/2009, aceste impozite si taxe vor fi aplicabile in 
anul 2010. Pana acum am functionat pe H.G. nr.1514, care, cu 1 ianuarie 2010 isi 
inceteaza activitatea, iar daca nu aprobam ce a stabilit guvernul, suntem in situatia de a nu 
putea incasa impozitele si taxele, de a nu avea nici baza legala deoarece H.G. spune ca in 
45 de zile de la emiterea H.G., consiliul local trebuie sa adopte hotararea privind impozitele 
si taxele locale pe anul 2010. Fata de ceea ce a hotarat guvernul, noi mai putem face o 
crestere de pana la 20%, dar nu s-a majorat cu absolut nimic fata de ceea ce s-a stabilit 
prin Hotararea Guvernului, iar daca acest proiect nu se aproba, va rog sa-mi spuneti ce fac 
de la 1 ianuarie 2010.” 

D-na consilier Mioara Lazar „eu consider ca a fost o neintelegere si daca niste 
explicatii de natura aceasta nu au fost date la comisie, nu este o problema, suntem in 
termenul celor 45 de zile, se poate reveni cu proiectul in luna urmatoare si nu o sa 
ramanem fara buget aprobat, pentru ca oricum acel buget stim bine ca abia in luna martie, 
sau ceva de genul acesta se aproba. Deci este timpul necesar chiar si legal ca acest 
proiect sa poata fi plasat in luna urmatoare si bineinteles, daca o sa se vina si cu lamuririle 
de rigoare, totul o sa fie bine.” 

Dl.consilier Liviu Ioan Oloeriu „practica votului la sedinta urmatoare o cunoastem, ne 
acoperim cu ea, neintelegerea, dar eu cred cu respectul fata de cetatenii municipiului 
Focsani, riscam sa nu avem buget, sa nu dam cetatenilor Focsaniului, bugetul de care au 
nevoie anul viitor.” 

Dl.consilier Daniel Gongu  „pentru anul 2010, taxele si impozitele locale prevazute in 
Codul Fiscal au fost indexate prin HG 956/2009, aşa cum  a spus dl.Nazaru, urmand a fi 
majorate sau nu, pana intr-un procent de 20% de consilieri locali.” 

Dl. Melus Nazaru „se mai poate axa pe o crestere de 20% peste ceea ce s-a stabilit 
prin HG 956/2009, lucrul ce nu l-am facut, am ramas la acelasi nivel. Absolut toate 
impozitele stabilite, cetatenii  platesc ceea ce s-a aprobat prin H.G., impozitul pe cladiri, 
impozitul pe teren, taxa pentru mijloacele de transport, taxa pentru publicitate, pe panouri 
sau afisaj, absolut tot ceea ce a fost in H.G. si am avut noi prinse in Hotararea anului 
precedent si pe care am lucrat, am ramas ca in HG, nu am crescut cu nici un leu.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „d-le Melus Nazaru, va rog frumos sa explicati un 
lucru, ceea ce inseamna aprobarea bugetului si ceea ce inseamna incepand cu data de 3 
sau 5 ianuarie 2010, cand cetateanul vine sa plateasca taxele si impozitele. Noi nu vom sti 
atunci ce taxe sa-i luam.” 

Dl. Melus Nazaru „fara hotararea consiliului local, eu nu pot sa iau impozite si taxe, 
fara sa am o baza legala. Ar mai fi o problema, foarte multe societati, gen Romtelecom, 
Distrigaz, imi solicita H.C.L. pentru anul 2010 pentru ca in functie de ceea ce stabilim noi 
fac ei bugetele, sunt in imposibilitatea de a le pune la dispozitie H.C.L.” 
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Dl.consilier Gheorghe Stan „l-as ruga pe dl.Melus Nazaru, daca am inteles eu bine 
ca de fapt, fata de ceea ce am fost noi invatati in anii anteriori au aparut niste Hotarari de 
Guvern care schimba situatia.” 

Dl. Melus Nazaru „1514 a aparut in aceleasi conditii, dar a aparut mult mai devreme, 
se aproba nivelul indexabil de catre guvern in luna aprilie si noi trebuia sa emitem H.C.L. in 
luna mai. Fata de anii precedenti, hotararea a venit foarte tarziu in asa fel incat daca in 
momentul acesta daca nu aprobam bugetul, dat si prin termenul de 45 de zile lucratoare 
prin care putem aproba hotararea si puteti aproba prin H.C.L. practic daca nu aprobam  
luna aceasta, ne ducem luna viitoare, depasim cele 45 de zile. Este foarte adevarat ca 
guvernul nu ne spune ce se intampla in conditiile in care nu se adopta, dar nici eu nu stiu 
cum sa stabilim impozitele pentru anul 2010 daca nu avem sedinta extraordinara.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan: „eu personal, m-am lamurit, noi putem face legi locale, 
dar legile noastre nu pot sa contravina legilor mari.” 

D-na consilier Mioara Lazar: „d-le Nazaru, inteleg foarte bine din ceea ce ati spus 
dumneavoastra. si va rog sa-mi confirmati, prin aceasta hotarare de guvern, de fapt 
guvernul nu a majorat nici un fel de taxa, ele raman la nivelul anului 2008. Cu ce sunt 
crescute acestea.” 

Dl. Melus Nazaru „Legea spune ca din 3 in 3 ani, guvernul emite hotarari prin 
aprobarea impozitelor si taxelor din 3 in 3 ani. Am avut 1514 emisa in 2006 si am functionat 
pe ea 2007, 2008, 2009, in anul 2009 apare Hotararea nr. 956 si vom lucra pe ea 3 ani de 
acum incolo 2010, 2011 si 2012, din 3 in 3 ani guvernul emite aceasta hotarare de guvern 
care ne aproba noua valorile cu care sa lucram in urmatorii 3 ani. Acestea sunt crescute cu 
indicele de inflatie.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „pana la urma, aceasta dezbatere din Consiliul local, eu 
apreciez ca e bine ca a avut loc pentru ca toata lumea care a participat in sala, inclusiv 
cetatenii municipiului Focsani care vor urmari inregistrarea sedintei noastre, vor fi mult mai 
bine lamuriti dupa aceasta dezbatere privitor la aceasta problema care se refera pana la 
urma la taxele si impozitele din buzunarele lor. Apreciez pe de alta parte ca daca aceste 
discutii, aceste lamuriri ar fi fost la fel facute in sedinta de buget-finante si in celelalte 
sedinte pe comisii, poate ca dezbaterea de astazi ar fi fost mai scurta.” 

Dl. consilier Vasile Pintilie „stimati colegi, sigur s-a facut o greseala si pentru a fi 
reparata s-au facut diverse interventii. Citind raportul la aceasta hotarare, se vede clar ca 
presedinte a fost dl.consilier Vasile Dobre, secretar este dl.consilier Danut Popoiu si este 
aprobat in unanimitate.” 

Dl.consilier Vasile Dobre „stimate d-le coleg Vasile Pintilie, va reamintesc ca votul 
in comisie este consultativ, iar votul in plen este cel care hotaraste solutia finala a unui 
proiect de hotarare.” 

Dl. consilier Liviu-Ioan Oloieriu: „colegul meu, dl.consilier Vasile Pintilie nu s-a referit 
ca votul este sau nu consultativ, s-a referit la faptul ca votand in unanimitate s-a inteles 
proiectul si s-a votat ca atare.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „cred ca ceea ce a spus dl. Vasile Dobre, ceea ce a 
spus dl.consilier Liviu-Ioan Oloieriu, este corect, imi pare bine ca acum s-a inteles despre 
ce este vorba si cred ca este mai bine asa ca s-a discutat acest proiect.” 

Dl. consilier Daniel Gongu „as dori sa fac si eu un amendament la acest proiect de 
hotarare si anume, in ceea ce priveste bonificatia acordata persoanelor juridice, pentru a 
incuraja plata acestor impozite cat mai repede as dori sa o majoram de la 5% la 10% asa 
cum este acordata si persoanelor fizice.” 

Dl. Melus Nazaru „dvs. puteti aproba orice. Spre exemplu Bucurestiul, nu a aprobat 
pentru persoanele juridice nici un fel de bonificatie, ci numai de 7% pentru persoane fizice, 
se pierd foarte multi bani daca facem acest fel de bonificatie.” 
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Dl. consilier Liviu-Ioan Oloieriu „consider ca cei dintre noi care au calitatea de 
administrator in unele firme, chiar nu pot formula o asemenea propunere si chiar nu o pot 
vota pentru ca ne gasim in fata unui conflict de interese.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot amendamentul d-lui consilier Daniel Gongu 
si nu se aproba cu 1 vot “pentru” al d-lui consilier Daniel Gongu si 19 voturi “abtinere”. 

Se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 269 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
acordarii unui sprijin financiar elevei Perjaru Mariana Alexandra, din clasa a VI-a, 
Liceul de Arta ,,Gheorghe Tattarascu” Focsani, in vederea participarii la Festivalul-
Concurs International de muzica usoara ,,Doua inimi gemene” in memoriam Doina si 
Ion Aldea Teodorovici editia a VII-a, care se va desfasura in perioada 12-15 noiembrie 
2009, in Republica Moldova, la Chisinau. 

Dl. consilier Vasile Dobre „eu consider ca acest proiect de hotarare trebuie votat fie 
si numai pentru a ne aduce aminte de Doina si Ion Aldea Teodorovici care stim ca si-au 
pierdut viata pe teritoriul Romaniei, erau doi dintre cei mai buni romani pe care tara aceasta 
i-a avut. Dumnezeu sa-i odihneasca !” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 270 

 Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
alocarii din bugetul general al municipiului Focsani pe anul 2009, a sumei de 182 mii 
lei pentru organizarea Sarbatorilor de iarna.  

Ia cuvantul d-na consilier Mioara Lazar „am o propunere vis-a-vis de acest proiect, 
consider ca este prematur votarea acestui proiect, suntem in luna octombrie, pana la 
sarbatorile de iarna, mai avem ceva vreme, din acest considerent, propun ca acest proiect 
sa fie trecut la mapa pentru sedinta din luna noiembrie, daca dvs. sunteti de acord, daca 
nu, probabil ca ar trebui sa umblam pe undeva pe aici, pe la niste sume, pentru ca inteleg 
ca imediat ce se aproba acest proiect, practic se monteaza ceea ce inseamna beculete, se 
monteaza fara sa fie aprobat ?” 
 Dl. Primar Decebal Bacinschi „si asa se monteaza. Se monteaza pentru ca nu are 
nici o treaba cu aceasta aprobare. Noi aici cerem altceva. S-a venit acum pentru ca noi 
trebuie sa facem procedura pentru achizitiile dulciurilor si toate lucrurile acestea dureaza o 
perioada de timp, de aceea s-a venit acum. Pana vine validarea de la Prefectura, ajungem 
pe 10-15 noiembrie, trebuie sa facem in schimb procedura pentru obtinerea dulciurilor, plus 
pe 6 decembrie noi intotdeauna  ne-am dus la copii de Sf.Neculai.” 
 D-na consilier Mioara Lazar „d-le Primar Decebal Bacinschi, inseamna ca si de 
Paste, ca tot asa a fost cu o luna mai devreme si nici in ziua de astazi nu am avut si nu ni 
s-a pus la dispozitie lista celor 400 de persoane beneficiare de aceste pachete. Serviciul 
Public Local de Asistenta Sociala, trebuia la acest proiect sa vina cu lista celor 400. Eu 
cand aprob acest proiect, aprob si lista celor 400 de persoane.” 
 Dl. Primar Decebal Bacinschi „aceasta o sa vi se puna la dispozitie, la cei care au 
primit pachete. Rog Serviciul de Asistenta Sociala, ca in cursul acestei saptamani sa aduca 
la Consiliul local lista celor care au primit ajutoare.” 
 Dl. consilier Vasile Dobre „eu apreciez ca noi ar trebui sa votam acest proiect de 
hotarare si este bine sa punctam ca anul acesta a fost alocata suma de 182 mii lei, mai 
putin cu 232,5 mii lei fata de ce s-a alocat anul trecut. In aceste conditii, eu cred ca este un 
buget de bun simt.” 
 Dl.consilier Liviu-Ioan Oloieriu „niciodata nu am votat lista de 400 de persoane, 
odata cu proiectul. Mai mult, cele 400 de persoane, sa stiti ca nu sunt nici P.S.D.-istii, nici 
P.D.-L-istii sunt cetateni necajiti. Si imi pare rau ca legati, desi eu am cerut la inceputul 
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sedintei sa uitati de campanie 3 ore, va e teama sa nu se dea din octombrie pachete pentru 
Mos Craciun.” 
 D-na consilier Mioara Lazar „d-le consilier Liviu-Ioan Oloieriu, anul trecut nu in 2008, 
ci in 2007 s-a aprobat lista si pot sa va fac dovada acesteia, v-o aduc de la mapa.” 
 Dl. consilier Danut Popoiu „in primii ani de invatamant, director adjunct la Colegiul 
National Unirea, era un domn inginer, iar de la partid venise ordin sa fie scosi copii pentru 
23 august si a avut curajul sa spuna: „domnilor va rog mutati 23 august mai prin octombrie 
cand vor fi elevi”. A doua zi a fost schimbat directorul. La sugestia dvs., dl.consilier Liviu 
Ioan Oloieriu, as dori sa mutam 6 decembrie – Mos Nicolae, sa mutam darurile atunci cand 
deschidem oraselul copiilor. Aceeasi suma o lasam pentru pachetelele respective, dar le 
dam cand deschidem Oraselul Coăpiilor, pe Mos Nicolae, parca e bine anul acesta sa-l 
sarim. Ca sa bagi 900 milioane in poavazarea municipiului, intr-un an de criza, mi se pare 
c-am mult. N-am putea lasa anul acesta orasul nepoavazat? Am face o economie 
consistenta in bugetul municipiului. Aceste 2 propuneri le fac, darurile de Mos Nicolae sa 
fie data la deschiderea Oraselului Copiilor si nu mai poavazam municipiul cu instalatii 
ornamentale si becuri.” 
 Dl. consilier Daniel Gongu „d-le Primar Decebal Bacinschi, nu stiu cine se ocupa de 
Oraselul Copiilor, insa, am vorbit asta si la inceputul anului, au fost niste persoane care au 
fost un pic neatente in ceea ce priveste partea artistica. Au fost niste figurine extrem de 
urate, au semanat mai mult cu niste sperietori. Va rog frumos, haideti sa angajam niste 
persoane care stiu ceea ce vrea un copil. Nu trebuie sa fie niste chestii enorme, trebuie sa 
fie niste chestii mici si frumoase.” 
 Dl. consilier George Mardare „as vrea sa corectez un pic suma pentru poavazare, nu 
este 182 de milioane, acolo e totalul, este vorba de 90 mii lei. Iar referitor la lista, ca vorbim 
de doua chestii absolut distincte, noi aprobam acum suma pe care o vom da, aceste 
persoane sociale, fac obiectul unei anchete sociale a serviciului de specialitate, ceea ce 
reprezinta cu totul si cu totul alta problema. Deci, sunt doua chestii absolut distincte.” 
 Dl. consilier Vasile Dobre „cu tot respectul, pentru colegul dl.consilier Danut Popoiu, 
nu pot sa fiu de acord cu propunerea facuta de dumnealui, pentru ca nu vreau sa-mi 
reamintesc cum era de sarbatori inainte de 1989, adica, intuneric. Sunt de acord, sa 
poavazam orasul si-l rog pe dl.Primar Decebal Bacinschi, ca perioada sa fie mult mai 
scurta si in felul acesta, nu suntem inainte de 1989, suntem in 2009. Tinem cont ca sunt 
sarbatorile de iarna, facem si economie, daca perioada va fi mult mai scurta, adica, numai 
pe perioada sarbatorilor si apoi le intrerupem.” 
 Dl. Primar Decebal Bacinschi „cu 2 zile inainte de a primi copiii vacanta le aprindem 
si imediat dupa 3 ianuarie 2010, le intrerupem.” 
 Dl. consilier Danut Popoiu „dar de montat, le montati de saptamana viitoare ?” 
 Dl. Primar Decebal Bacinschi „da si ramane de facut numai racordurile.” 
 Dl. consilier Vasile Dobre „vrem sa facem amendament. Eu propun amendamentul 
si va fi astfel iluminatul de sarbatori, va fi in perioada 15 decembrie 2009 – 4 ianuarie 
2010.” 

Nu mai sunt discutii se supune la vot amendamentul d-lui consilier Vasile Dobre  si 
se aproba cu 20 voturi “pentru”. Se supune la vot si amendamentul d-lui consilier Danut 
Popoiu si nu se aproba cu 12 voturi “abtinere” si 8 voturi “pentru” ale d-nilor consilieri Danut 
Popoiu, Adrian Colin, Cristinel Susu, Neculai Tanase, Daniel Gongu, Mugurel Cosmin 
Malureanu, Mioara Lazar si Gheorghe Stan. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendametul d-lui consilier Vasile Dobre 
si se adopta cu 17 voturi „pentru” si 3 voturi „abtinere” ale d-nilor consilieri Danut Popoiu, 
Daniel Gongu si Neculai Tanase devenind hotararea nr. 271 

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2010 pentru functiile publice din 
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cadrul Primariei Municipiului Focsani, din institutiile subordonate(Serviciul Public 
Local de Asistenta Sociala Focsani, Politia Comunitara a Municipiului Focsani, 
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Focsani) si 
centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 272 

Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in 
statul de functii al Primariei Municipiului Focsani a postului de consilier juridic, clasa 
I, grad profesional debutatnt din cadrul Compartimentului legalitate, Serviciul 
administratie publica locala, legalitate, Directia administratie publica locala, in post 
de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 273 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea fiselor 
de evaluare a performantelor profesionale individuale realizate in anul 2008 de catre 
salariatii aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Focsani si 
acordarea salariului de baza corespunzator evaluarii. 

Ia cuvantul dl. consilier Neculai Tanase  „observatia mea este, ca daca tot aprobam 
aceste fise, ar trebui atasate la proiect de hotarare.” 
 Dl. Secretar Eduard Corhana „au fost atasate in mapa d-le consilier Neculai Tanase, 
este vorba de fisa de evaluare a d-nei Violeta Dima si d-lui Cosmin Racovita.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 274 

Se prezinta punctul 10 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. 

Ia cuvantul d-na consilier Mioara Lazar „vreau sa fac un comentariu la acest proiect. 
Facem genul acesta de proiect, a mai fost si anul trecut si anul acesta inca odata, facem tot 
felul de transformari cu gradinitele, le luam personalitatea juridica, le subordonam altor 
structuri, dar cred ca dvs., d-le Primar Decebal Bacinschi, in 2005 si in 2006, am facut catre 
dvs. foarte multe demersuri, pentru construirea a doua gradinite, dumneavoastra ati promis 
si nici pana la acest moment nu am facut acest lucru, motiv pentru care sincer nu mi se 
pare corect, ca atata timp cat avem nevoie de gradinite, sa facem un asemenea proiect, 
care de fapt, muta o grupa de acolo, acolo. Poate ar fi fost mai potrivit, intr-adevar sa 
facem un proiect prin care construiam doua gradinite.” 
 Dl. Primar  Decebal Bacinschi „vreau sa va spun ca in decurs de 2 ani de zile, am 
facut vreo 5 demersuri la Ministerul Invatamantului pentru a obtine bani sa construim doua 
gradinite in municipiul Focsani. Avem documentatia de executie, dar nu am primit nici un 
ban. Nu am primit pentru ca nu ni s-a dat, iar eu, bani de la mine nu am. Vreau sa va 
informez ca la ora actuala la Gradinita nr.2, dupa str.Alecu Sihleanu, avem 3 incaperi unde 
mai putem caza inca 60 de copii, deci, noi la ora actuala nu putem sa spunem ca in 
municipiul Focsani ducem lipsa de locuri in gradinite. Daca vom primi bani de la minister 
pentru constructia celor doua gradinite, ni-i dorim cu totii, pentru ca avem si cateva 
improvizatii. As vrea sa nu mai existe gradinita la Scoala nr.3, as vrea sa renuntam la 
Gradinita nr.17 si 19, zic eu ca functioneaza in niste spatii improprii, vom avea posibilitatea 
sa ducem copiii, dar aici proiectul este cu totul altceva. Din punct de vedere contabil, 
Consiliul Local, a dat in administrare tot patrimoniul conducerii unitatilor iar de acest lucru 
se ocupa Inspectoratul Scolar. Acesta ne trimite niste adrese, aveti si acum la mapa, 
adresa prin care ne spune sa ducem din punct de vedere economico-financiar, 
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subordonate unitatilor de la una la alta, nu este treaba noastra aici, practic, respectam o 
cerinta a Inspectoratului Scolar.” 
 D-na consilier Doina Fodoreanu „d-le Primar Decebal Bacinschi, am o intrebare 
totusi, desi, trebuia sa i-o adresez d-lui Bostan, dar nu este de fata. Eu inteleg arondarea, 
dar a desfiinta clase pentru a subordona Gradinita nr.3 la Gradinita nr. 2, asta nu am 
inteles, pentru ca Gradinita nr.3 a vrut un numar de clase, pentru a putea fi subordonata, s-
au desfiinţat niste clase. De ce?” 
 Dl. consilier Danut Popoiu „cat am stat pe acolo prin Inspectoratul Scolar, am vazut 
si chestiuni de genul acesta. D-na consilier Doina Fiodoreanu, vreau sa va spun ca in 
consiliul de administratie, s-a analizat sau se analizeaza astfel de cazuri. Daca la Gradinita 
nr.3, nu au fost copii suficienti pentru 6 grupe, au facut doar 4 grupe si nu a fost o 
chestiune de desfiintare, nu a fost solicitare pentru cat spatiu a fost acolo.Ori o astfel de 
hotarare a fost luata, data fiind dimensiunea Gradinitei nr.2, cu investitia care a fost facuta 
acolo si noua dimensiune a Gradinitei nr.2, este normal sa preia si aspectul contabil al 
problemei si asa maniera, structura subordonata sa fie Gradinita nr.3. Mie, miscarea mi se 
pare normala, analiza a fost facuta in consiliul de administratie, dovada, adresa pe care a 
primit-o si a semnat-o dl.Inspector General Bostan.” 
 D-na consilier Doina Fodoreanu „eu asteptam o detaliere si o explicatie din partea 
consiliului de administratie, multumesc d-lui consilier Danut Popoiu, nu stiu daca este o 
situatie normala. Eu oricum, o sa astept niste informatii din partea Inspectorarului Scolar 
Judetean Vrancea.” 
 Dl. consilier Vasile Dobre „pentru ca astfel de situatii sa nu mai existe in consiliul 
local, rog Primaria, atunci cand sunt asemenea proiecte sa faca invitatie, desi ar trebui sa 
vina de la d-lor aceasta initiativa, dar daca d-lor nu inteleg ca trebuie sa participe la aceasta 
sedinta a consiliului local, pentru a-şi sustine un proiect de hotarare, rog ca Primaria sa 
faca invitatia. Daca ar fi fost in sala, acum dadea explicatiile de rigoare, desi, cred ca dl. 
consilier Danut Popoiu, este destul de autorizat sa explice si daca asa stau lucrurile nu 
avem cum sa ne indoim de lucrul acesta si probabil ca e bine  sa-l votam.” 
 Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „d-le Primar Decebal Bacinschi, dupa cum stiti, 
eu sunt in consiliul de administratie acolo, nu m-a consultat nimeni vis-a-vis de aceasta 
problema. Am vazut proiectul pe ordinea de zi, din punctul meu de vedere cred ca este, 
poate e bine sa fie asa, nu am ascultat ce parere au cadrele didactice de acolo, atata 
vreme cat stim ca in toamna li s-au luat de acolo niste grupe si s-au dus in alta parte, eu 
cred ca ar fi bine sa nu ne pronuntam astazi pe acest proiect. Sa lasam pentru urmatoarea 
sedinta, sa ne edificam exact despre ce este vorba si sa luam o decizie care sa fie corecta. 
Eu nu contest ca din ratiuni financiare, din ratiuni contabile, e bine ca aceasta gradinita  
sa-si piarda personalitatea juridica, sa treaca la Gradinita nr.2, daca e bine asa, asa sa fie, 
dar sa avem certitudinea ca asa este.” 
 Dl. Primar Decebal Bacinschi „vreau sa le intreb pe d-na Baciu si pe d-na Nemes, 
daca au copii implicati in evidenta, in tot ce inseamna contabilitate.” 
 D-na Micsunica Baciu „este vorba din punct de vedere financiar. Gradinita nr.3, ar fi 
trebuie sa aiba 100 copii, iar la momentul actual, aceasta are numai 83, deoarece aceasta 
este o gradinita cu program normal, iar majoritatea copiilor au fost inscrisi la o gradinita cu 
program prelungit.” 
 Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „noi suntem catre sfarsitul lunii octombrie, iar 
anul scolar a inceput si ne trezim acum in plin an scolar, sa facem, aceste modificari, ceea 
ce mi se pare ca nu e o chestiune foarte clara. Daca exista aceasta posibilitate si va 
multumesc, pentru precizari, cu atat mai mult, e bine sa amanam si sa vedem care este 
solutia cea mai buna.” 
 Dl. consilier Liviu Ioan Oloieriu „aprofundand problemele, incepem, era sa spun ca 
ramanem uimiti. Cum a functionat pana acum ? Cand s-a ajuns la aceasta situatie ?” 
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 D-na Micsunica Baciu „aceasta gradinita este cu program normal, iar majoritatea 
copiilor au fost inscrisi in partea cealalta, cu program prelungit. Acum, de la inceputul anului 
scolar, pentru ca nu toti parintii si-au dus copiii exact din primele zile la gradinita. Pana se 
stabilesc grupele, mai dureaza.” 
 Dl. Radu Nitu „as vrea sa precizez, ca nu schimba nimic in activitatea gradinitei, 
bugetul ramane acelasi, deci ce are de cheltuit gradinita, cheltuie, numai ca treaba cu 
personalitatea juridica la alta unitate unde are contabil, nu se schimba cu nimic. La Scoala 
nr.9, avem 2 gradinite in subordine si nu s-a schimbat nimic in activitatea financiara a 
gradinitei.” 
 Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „eu stiu ca de acolo, s-au mai luat niste copii, au 
mai fost distribuiti prin grupe in alta parte, de aceea v-am spus ca sa avem clar ceea ce s-a 
intamplat acolo, va cerem acest lucru, sa incercam sa rezolvam acest proiect de hotarare 
in sedinta urmatoare”. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 1 vot 
„pentru” al d-lui consilier Vasile Pintilie si 19 voturi „abtinere”. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „d-le Primar Decebal Bacinschi, am o rugaminte, 
pentru ca stiu ca o extraordinara v-a fi sigur in urmatoarea perioada, introducem si acest 
proiect, sa nu avem mustrari de constiinta ca o institutie functioneaza intr-o stare de 
ilegalitate, datorita noua.” 
 Dl. consilier Danut Popoiu „eu, nu sunt sigur ca va avea loc o extraordinara, insa la 
mijloc sunt interese vis-a-vis de directorul unitarii respective. Daca personalitatea juridica 
se muta la Gradinita nr.2, normal ca director pe gradinita va fi o educatoare de acolo, aici 
sunt interese legate de conducatorul unitatii si mie imi pare rau ca punem la indoiala o 
hotarare a consiliului de administratie a Inspectoratului Scolar. Am analizat cu d-na 
inspectoare, am analizat cu personalul de acolo, de la salarizare, in momentul in care au 
trimis hartia, banuiesc ca sunt responsabili, nu iresponsabili, deci aici noi amanam sa 
vedem cum stam cu directoarea respectiva, va fi directoarea de la 3 sau va fi directoarea 
de la Gradinita nr.2.” 
 Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „d-le consilier Danut Popoiu, din alt punct de 
vedere, vi se pare normal, firesc ca un inspector sa ia o astfel de hotarare, fara sa consulte 
si consiliul de administratie de la gradinita. Eu cred ca lucrul acesta ar fi trebuit sa se faca 
inainte de a se face aceasta propunere.” 
 Dl. consilier Vasile Pintilie „eu sunt in consiliul de administratie al Scolii nr.3, 
aceasta problema s-a discutat in consiliul de administratie al Scolii nr.3, care arondeaza si 
Gradinita nr.3 si toata aceasta problema ridicata de dvs. si de colegi, vis-a-vis de faptul ca 
trebuie mutata personalitatea juridica de la Gradinita nr.3 la Gradinita nr.2, a fost discutata 
si in consiliul de administratie al Scolii nr.3. Ca atare, exista aceasta situatie, precedent 
creat din acest motiv, am votat „pentru”.” 
 Dl. consilier Vasile Dobre „pe noi ne intereseaza, cred, mai putin cine va fi director la 
gradinita, de unde va fi directorul, de la Gradinita nr.2 sau 3. Pe noi ne intereseaza daca 
intr-adevar au fost mutati niste copii de la o gradinita la alta pentru a se crea niste avantaje 
unei gradinite in favoarea celeilalte, motiv pentru care va propun, ca la sedinta care va fi, 
chiar de va fi extraordinara, sau va fi la ordinara, sa invitam pe cele doua doamne care 
raspund de cele 2 gradinite, sa ne lamureasca cum stau lucrurile din acest punct de 
vedere, sa putem sa hotaram atunci in cunostinta de cauza si corect.” 

Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
criteriilor de selectie si a conditiilor de preluare a sumelor ce revin familiilor cu 
venituri reduse din cadrul asociatiilor de proprietari nominalizate in cadrul 
Programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte pe anul 2009, conform 
prevederilor OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor 
de locuinte. 
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Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 275 

Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind abrogarea 
pozitiei nr. 11 din anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 
97/2003 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 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 276 

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei 
nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate 
inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii 
nr. 152/1998 cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii Consiliului Local 
nr.110/2009 privind aprobarea listei de prioritati. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 277 

Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
schimbarii repartitiei ca urmare a extinderii de spatiu pentru o familie, in baza 
prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata si HGR nr. 
1275/2000.  

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 278 

Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
schimbarii repartitiilor ca urmare a extinderii de spatiu pentru un numar de 2 familii 
din imobilul situat in Focsani, Al. Caminului nr. 12, bl.G2, in conformitate cu Legea 
locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata. 

Nu discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 279 

Punctul 16 al ordinii de zi a fost retras de initiator. 
Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ Retele electrice Piata 
Unirii”. 

Dl. consilier Neculai Tanase „am observat ca sunt indicatorii tehnico-economici 
pentru obiectivul de investitii: „Retele electrice Piata Unirii”. Vroiam sa-l intreb pe dl.Primar 
Decebal Bacinschi, pentru ca probabil stie mai bine, totusi, cand s-a facut proiectul acesta 
de reabilitare a Pietii Unirii, nu s-a inclus si retelele electrice, mi se pare un pic bizar si 
aproape imposibil, faci o strada, faci o piata, fara sa pui si partea electrica, e ca si cum ai 
face o casa fara sa-i pui instalatia electrica.” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „in momentul in care noi am initiat acest proiect si l-am 
trimis, noi am tinut cont de retelele existente. In momentul in care au inceput sapaturile, am 
inceput sa decopertam situatia existenta, domnii de la Electrica ne-au recomandat sa 
gasim solutii pentru a schimba tot ce inseamna aceste cabluri si instalatii electrice in toata 
piata, pentru a nu mai fi necesar pentru cativa ani de zile sa intervenim la ea. Aceste 
cabluri care au fost montate acum 35 de ani, au imbatranit, in acelasi timp, nici nu se mai 
regasesc acele cabluri in teci de otel, daca ati vazut si dumneavoastra. Ei au venit cu o 
recomandare, pe baza recomandarii lor, noi am comandat un studiu privind refacerea 
instalatiilor electrice in Piata Unirii. Valoarea acestora se ridica la cateva miliarde, noi nu 
am fost pregatiti cu aceasta suma de bani ,ceea ce am putut noi face la ora actuala, am 
spus in felul urmator, sa incercam sa ducem tot ce inseamna tecile, acele tevi, pe care sa 
le montam in teren, urmand ca functie de banii pe care o sa-i avem, in urmatorii ani, sa 
incercam sa venim sa facem din nou acest sistem de alimentare cu energie electrica. Si 
tinand cont ca suntem in zona centrala si se doreste sa se face dubla alimentare si 
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consumatori foarte mari. Noi am avut o discutie cu domnii de le Electica, au spus ca s-ar 
putea si dansii sa prevada niste bani in anul 2010 pentru aceasta investitie pentru ca in 
definitiv, noi nu facem altceva decat sa refacem o retea care va fi a lui Electrica in 
continuare, dar va fi pentru comunitate.” 
 Dl.consilier Neculai Tanase „deci, sunt de acord cu ceea ce spun dl.Primar Decebal 
Bacinschi, dar problema este urmatoarea, daca tot s-a facut aceasta reabilitare cu banii 
europeni, de ce nu s-a introdus in acest proiect si aceasta retea electrica, nu era pe banii 
Primariei, era pe banii de la Uniunea Europeana, nu ?” 

Dl.Primar Decebal Bacinschi „in momentul in care noi dam un certificat de urbanism 
si o autorizatie de construire, noi in certificat cerem avize de la cei cum sunt: Electrica, 
Gaze, CUP. In conditiile in care, la acea data nu ne-a spus ca este nevoie sa inlocuim 
aceasta retea, proiectantul nu a tinut cont de treaba aceasta, de abia in momentul in care 
s-a decopertat, in momentul in care s-a vazut situatia de fapt a tot ce se intampla in piata, a 
spus ca ar fi foarte bine, dansii au venit cu o recomandare, putem merge foarte bine si pe 
existent, nu este nici un fel de problema, dar au venit si au spus ca ar fi foarte bine sa se 
incerce sa refacem in totalitate instalatia din piata, atat timp cat refacem si piata. Aceasta 
este explicatia pe care eu v-o pot da dumneavoastra.” 
 Dl.consilier Neculai Tanase „va spun in continuare, nu mi se pare in regula ca nu s-a 
luat in calcul acest lucru pentru orice constructie noua, e normal sa se ia in calcul.” 
 Dl.consilier Mugurel Cosmin Malureanu „eu nu pot sa cred ca nu s-a luat in calcul 
acest lucru, deoarece fosta retea alimenta doar cateva lumini stradale, iar uitandu-ma in 
proiect, in zona 2, in jurul bisericii, fac parte din proiect doua parcari subterane, un complex 
mestesugaresc, 8 cladiri noi, in care vor functiona 16 ateliere mestesugaresti, se vor realiza 
instalatii noi pentru exterior, iluminat de accentuare, in zona 3, parc, se vor construi mai 
multe cladiri usoare, 8 chioscuri ce se vor inchiria pentru activitati comerciale, deci eu nu 
cred ca o fosta retea de iluminat, care erau doar 3 luminite, era luata in calcul initial, pentru 
a suporta acest consum electric, nu este logic si trebuia luata in calcul de la inceput.” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „d-le consilier Mugurel Cosmin Malureanu, cum se 
procedeaza cu aceste fonduri europene, cel putin acesta a fost pe fonduri PHARE. Deci, 
noi am initiat acest proiect, pe baza unui studiu de fezabilitate, el a fost depus la regiunea 
de dezvoltare, dupa care a primit punctajul necesar, dupa care a plecat la Ministerul 
Dezvoltarii. La Ministerul Dezvoltarii, era Ministerul Integrarii atunci, dansii in momentul in 
care au avut aceasta documentatie a noastra, au scos la licitatie lucrarea, urmand ca 
antreprenorul general, cel care castiga aceasta lucrare sa intocmeasca inclusiv 
proiectarea. Deci, el avea obligatia sa prinda inclusiv proiectarea, nu a prins aceasta 
documentatie in valorile pe care trebuia sa le liciteze, nu este vina noastra, nu noi am facut 
proiectarea. Noi acum venim si ne intalnim cu niste situatii de fapt, vor mai fi, aici o sa mai 
apara. In momentul in care vom intra pe bulevardul dinspre magazine, din Piata Unirii, 
avem o retea termica, care va trebui sa fie deviata, nici aceea nu a fost prinsa in 
documentatia proiectului respectiv. Aceasta este situatia, dvs. hotarati, dam bani sa face, 
sau  nu dam bani.” 
 Dl.consilier Mugurel Cosmin Malureanu „am si eu o intrebare, acel proiectant a fost 
platit, si-a primit banii pentru proiectul facut?” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „de la Uniunea Europeana.” 
 Dl.consilier Mugurel Cosmin Malureanu „cred ca, trebuia sa contina si niste clauze 
acel contract si sa plateasca pentru erorile care s-au facut in acest contract. De ce trebuie 
sa plateasca Primaria, cu bani publici erorile facute de altii, pana cand vom continua in 
acest ritm?” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi  „d-le consilier Mugurel Cosmin Malureanu, inca odata 
va spun, reteaua existenta putem sa o folosim asa.” 
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 Dl.consilier Vasile Dobre „d-le Primar Decebal Bacinschi, cu permisiunea dvs. va 
spun ca nu pot fi de acord cu explicatiile pe care le-aţi dat dvs. Sunt in consiliul local ca  
sa-mi exprim punctul de vedere pentru ca reprezint ca si dumneavoastraa interesele 
cetatenilor si cand e vorba de modul in care cheltuim banii oamenilor trebuie sa fim mult 
mai atenti, consider eu, si atunci aceasta explicatie cum ca, aceasta este situatie, nu avem 
incotro, vrem sa schimbam retelele, trebuie sa dam acesti bani, nu vrem sa-i dam, nu 
schimbam retelele. Vreau sa va spun ca orice investitor privat in momentul in care 
promoveaza un proiect de hotarare pe proprietatea lui, colaboreaza cu proiectantul, ba 
daca vreti, inainte de a veni proiectantul cu solutia, el stie ce are de facut si spune, eu imi 
schimb infrastructura subterana, sau imi schimb, daca imi modernizez apartamentul, 
instalatia electrica din pereti pentru ca este de 20 de ani si s-ar putea sa nu mai reziste si 
nu-mi modernizez casa si dupa care vin si-mi sparg peretii si-mi schimb instalatia, consider 
ca cineva din partea administratiei publice locale, din partea Primariei, habar nu am cine 
trebuia sa se ocupe de treaba aceasta, dar cineva trebuia sa vina si sa-i spuna 
proiectantului, daca el nu a venit cu solutia, domnule prinde te rog si schimbarea retelei 
electrice, pentru ca este veche si nu poate sa mai reziste atata vreme cat va rezista 
aceasta lucrare pe care o faceti noi acum. Si atunci nu trebuia sa asteptam, consider eu, sa 
vina Electrica si sa ne deschida ochiii si sa ne spune sa schimbam retelele subterane 
pentru ca sunt vechi.” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „trebuia sa fie niste specialisti.” 
 Dl.consilier Vasile Dobre „si dvs. nu aveti specialisti d-le Primar Decebal Bacinschi in 
Primarie ?” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „cea mai autorizata autoritate de pe raza municipiului 
Focsani care poate sa poarte o discutie legata de retelele din municipiul Focsani, sunt cei 
de la Electrica.” 
 Dl.consilier Daniel Gongu „d-le Primar Decebal Bacinschi, cui apartine reteaua 
actuala, se va reface partial sau total si cui va apartine in continuare.” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „lui Electrica, se va reface in totalitate si va apartine tot 
lui Electrica.” 
 Dl.consilier Liviu Ioan Oloieriu „istoricul proiectului Piata Unirii modernizata, l-am trait 
de la idee si pana in momentul acesta si alti colegi au participat de la dezbaterea publica la 
intalnirea cu proiectantul, au fost mai multe discutii. Din cate am eu cunostinta, nu noi  
ne-am ales proiectantul, mai mult de atat, pun niste probleme de specialitate, dar nu am 
solutia. Electrica, cand a dat avizul, de ce nu a pus obiectiuni sau macar sa faca o 
observatie privind capacitatea retelelor existente de a suporta necesarul de forta din zona. 
Din pacate, necesarul de zona nu se rezuma la iluminat stradal, mai amplu decat cel care 
este acum, vor fi si zone unde vor fi consumatori mari, masini, ca agregate, ca alimentatie 
publica, etc. Deci, nu stiu de ce se cauta cu orice pret un vinovat si acel vinovat trebuie sa 
fie in Primarie si nici mai mult nici mai putin decat Primarul municipiului Focsani. Din ce s-a 
spus pana acum cu alte cuvinte, cred ca nu Primaria stia in ce fel sunt retelele subterane 
ale celor de la Electrica, dumnealor trebuia atunci in discutiile cu arhitectii, retin ca 
arhitectul ne-a prezentat si spunea: mai am de luat plansele de la Electrica, de la Gaze si 
asa mai departe. Din ce s-a retinut aici ca discutie, interesant este faptul, daca proiectantul, 
care stiu ca acum a demisionat, a trebuit luat la intrebari. E foarte bine ce a spus 
dl.consilier Vasile Dobre, domnule, dumneata de ce nu ai prins chestia aceasta in proiect? 
Dar, altfel, ca nu vom avea o retea corect facuta, mai bine nu mai pavam deasupra, pentru 
ca vom umbla sigur in subteran.” 
 Dl.consilier Neculai Tanase „problema este ca si dvs. daca va faceti o casa sau va 
renovati o casa, normal ca nu incepeti decat dupa partea electrica, deci acest proiectant, 
ori  a fost foarte slab ori a fost slab intentionat,aceasta este situatia.” 
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 Dl.consilier Mugurel Cosmin Malureanu „este inacceptabil ca la un simplu 
proiect,unde era doar un simplu iluminat public, ca acum se fac o gramada de investitii, 
este inacceptabil sa nu se fi luat in calcul de la inceput schimbarea acestei retele de 
electricitate. D-le Primar Decebal Bacinschi, ati luat in calcul si schimbarea retelei de 
canalizare si a altor lucruri care mai sunt pe dedesubt, pe acolo? C-o sa ne trezim la anu, 
ca nu s-a luat in calcul si o sa spargem iarasi.” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „o sa chem INOCSA, care se ocupa de aceasta 
investitie sa va prezinte dvs. ce lucrari s-au executat in Piata Unirii. Nu va suparati, prea 
multe atributii eu in aceasta piata nu am. Dar vreau sa va spun totusi ca tot ce inseamna 
retele de canalizare, tot ce inseamna retele de apa, tot ce inseamna retele de gaze, au fost 
schimbate in totalitate, puteti merge sa vedeti, sunt lucrari de buna calitate din punctul meu 
de vedere, inclusiv caminele au fost schimbate. Ce s-a executat pana la aceasta data, s-a 
executat foarte bine, ca s-a executat foarte greu, ca au o foarte mare intarziere este cu 
totul si cu totul altceva.” 
 Dl.consilier Mugurel Cosmin Malureanu „sa inteleg ca singurul lucru care s-a omis a 
fost reteaua de electricitate, in rest s-au luat toate in calcul.” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „da.” 
 Dl.consilier Vasile Pintilie „sigur putem discuta cu nedumerire despre o serie 
intreaga de obiecte din cadrul unui obiectiv de investitii. Cine nu a lucrat in constructii se 
poate lamenta in genul acesta, cine a lucrat in constructii, stie foarte bine ca plecam de la 
studiu de fezabilitate, exista posibilitatea ca finantatorul sa nu-ti aprobe decat o valoare, iar 
in cadrul valorii respective sa le poti duce numai cu anumite obiecte. E posibil, ca in cadrul 
valorii respective, in momentul cand s-au aprobat indicatorii, sa nu fi fost prins si acest 
obiect in detaliu, mai mult, sigur ca poate o vina ar avea-o cei de la Electrica, in conditiile in 
care s-au pronuntat prin avizul dat de dumnealor, dar totusi sa nu facem o confuzie, la 
momentul de fata exista un consultant, exista un antreprenor general, noi nu facem altceva 
decat sa gasim solutii, sa rezolvam ceea ce poate la acea etapa, nu a fost destul de bine 
dezvoltat. Din acest considerent, sigur ne doare cand discutam de sursa de finantare, dar 
totusi sa luam in considerare faptul ca o facem pentru focsaneni si nu o facem pentru altii. 
Este adevarat, este foarte posibil ca si dvs. daca v-ati facut o casa sa nu fi avut in vedere 
din proiectare toate elementele respective.” 
 Dl.consilier Daniel Gongu „cineva vrea sa ne acuze ca vrem sa scoatem vinovat pe 
dl.primar Decebal Bacinschi, departe de noi acest gand si daca am fi fost mai atenti, 
colegul meu dl.consilier Mugurel Cosmin Malureanu, a intrebat daca acel proiectant a 
incasat toti banii, deci, noi il acuzam pe acest proiectant, dl.Primar Decebal Bacinschi, sunt 
convins ca nu a avut treaba aici.” 
 Dl.consilier Neculai Tanase „probleme principala aici este ca cheltuim niste bani 
publici fara rost, cand se puteau cheltui din bani europeni, asta e singura problema, banii 
cetatenilor.” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „ va rog sa intelegem un lucru. La ora actuala, reteaua 
poate sa functionetze asa cum este, in discutia avuta cu specialistii de la Electrica, au spus 
asa: faceti o investitie de aproape 350 miliarde lei vechi, nu este pacat sa nu venim peste 
cativa ani s-o facem? Pentru ca singura investitie urgenta este sa introducem acele tevi, 
acele teci, in care ei urmeaza sa-si traga in urmatoarea perioada de timp sau in urmatorii 
ani, sa-si traga cablurile, noi sa putem da drumul constructiilor, sa vina, sa inceapa sa 
monteze pavimentul pentru a nu mai interveni in anii urmatori la aceasta retea. Aceasta a 
fost ideea, pe baza acestei idei am discutat cu dansii si am facut un proiect, am ajuns la 
valorile acestea, care vi l-am supus atentiei dvs. Functie de ce hotarati dvs. acum, stim in 
ce directie ne indreptam, mergem pe reteaua existenta care va putea cadea peste o luna, 
doua, un an, cinci, zece, nu stim, sau in conditiile in care reface, in totalitate aceasta retea.” 
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Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 10 
voturi „pentru” si 10 voturi „abtinere” ale d-nilor consilieri Gheorghe Stan, Vasile Dobre, 
Doina Fodoreanu, Mioara Lazar, Mugurel Cosmin Malureanu, Daniel Gongu, Neculai 
Tanase, Cristinel Susu, Adrian Colin si Danut Popoiu. 

Dl. consilier Gheorghe Stan „ce nu am inteles eu, este ca facem o retea din aceasta, 
dupa ce am facut-o, trece la ei, normal, din momentul acela ei trebuie sa se ocupe de 
intretinerea eu, nu? Noi facem Piata, presupunem ca aceasta retea va pica, el nu trebuie 
s-o repare ?” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „la linia de transport energie, noi nu intervenim, toate 
reparatiile, toate extinderile, le fac cei de la Electrica, noi intervenim atat, sa schimbam 
becurile, sa schimbam lampile, asta o facem noi ca Primarie.” 

 Dl.presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „sigur nu putem pune vina 
pe cineva, atata vreme cat legislatia este confuza si atata vreme cat este in situatia sa nu 
fie adusa in acord cu realitatile pe care le are municipalitatea Focsani si nu numai.” 

Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
modificarii anexei Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.16/2005 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
„Recalificare urbana perimetru istoric Piata Unirii si Gradina publica Focsani”. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 280 

Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
modificarii anexei Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 203/2009 
pentru ,,Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru strazile cuprinse in 
obiectivele de investitii referitoare la consolidarea sau modernizarea strazilor din 
municipiul Focsani aprobata si completata prin Hotararile Consiliului Local nr. 
156/2006, 278/2006 si nr. 87/244/2008.  

Ia cuvantul d-na consilier Mioara Lazar „in raport, se precizeaza ca dintr-o greseala 
de copiere a valorilor de actualizare calculate, in anexa H.C.L., motiv pentru care se 
propune initierea acestui proiect de hotarare, sa stiu cine a facut aceasta lucrare, pentru ca 
mi se pare total neprofesionist sa gresesti, e vorba de niste sume, e vorba de niste bani 
pana la urma? Si poate ar trebui, daca este posibil sa mi se puna la dispozitie documentul 
initial, sa vedem intr-adevar cum stau lucrurile.” 
 D-na Mioara Huica „ s-a facut o eroare de copiere, dar valoarea a ramas aceeasi.” 
 D-na consilier Mioara Huica „am inteles, dar nu mi se pare normal, mi se pare o 
greseala destul de grava, chiar daca dupa cum spuneti dumneavoastra valoarea proiectului 
in totalitatea lui nu s-a schimbat. Poate ca persoana respectiva care a facut aceasta 
greseala ar trebui trasa la raspundere cumva.” 
 Dl.consilier Mugurel Cosmin Malureanu „am inteles eu bine, ceea ce a solicitat 
colega noastra, d-na consilier Mioara Lazar, a fost sa ni se puna la dispozitie documentul 
oficial dupa care s-a copiat gresit, am vrea sa vedem si noi datele reale, am vrea sa vedem 
si sa constatam si noi aceasta eroare din documente, sa ni se puna la dispozitie, asa ar fi si 
normal sa le putem vedea inainte de a putea vota acest proiect.” 
 Dl.consilier Danut Popoiu „eu incerc sa inteleg greseala, daca s-a trecut in plus 
1.500 mii lei in loc de 1.300 inseamna ca s-a mai gresit intr-un loc la Valcele de s-a dus cu 
200 mai putin ca sa iasa. Nu e o greseala numai la B-dul Independentei, trebuie sa fie 
greseala si la Valcele ca sa pic pe aceeasi suma, pentru asta documentul initial cred ca  
ne-ar clarifica. Interventia mea a fost pentru a sublinia ca sunt doua greseli, nu una, daca 
sunt greseli de copiere trebuie sa fie si la B-dul Independentei in plus si dincolo la Valcele 
in minus, cred ca documentul initial ne-ar lamuri.” 
 Dl.presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „poate era mult mai corect, sa fi 
spus ca acest proiect de hotarare privind nu modificare, ci pur si simplu sa fi fost 
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rectificarea cifrei respective sau corectarea unei erori materiale care s-a strecurat in 
proiectul initial.” 
 D-na consilier Doina Fodoreanu „sunt de acord cu d-na Mioara Huica, dar totusi este 
o anexa la un proiect de hotarare, care a fost deja validat, deci este hotarare de consiliu, 
deci se poate gasi.” 
 Dl.consilier Mugurel Cosmin Malureanu „cred ca trebuie sa facem aici un 
amendament si sa modificam dintr-o greseala de copiere, sa modificam dintr-o greseala de 
intocmire a acestui proiect, ca inteleg ca nu s-a copiat dupa un document original pe altul, 
practic de la intocmire s-a gresit.” 
 Intre timp, d-na Bozna, aduce domnilor consilieri hotararea cu documentul initial 
pentru ca acestia sa poata vedea unde s-a strecurat greseala. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 281 

Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind validarea 
Dispozitiei Primarului Municipiului Focsani nr.2838/20.10.2009, pentru majorarea 
bugetului local al municipiului Focsani pe anul 2009. 

D-na consilier Mioara Lazar „evident ca voi fi de acord cu acest proiect, nu vreau 
decat sa fac o remarca si anume, ca prin acest proiect care va fi aprobat cu siguranta 
astazi vreau sa asigur pe fiecare cetatean ca niciunul dintre cetatenii municipiului nu vor 
suferi de frig. In acelasi timp vreau sa-l asigur pe dl.director de la ENET ca poate sta linistit 
in continuare, guvernul a avut grija sa-i faca si d-lui treaba.” 
 Dl.consilier Neculai Tanase „vroiam sa spun ca acele manifeste care au fost acum 
vreo 2 saptamani, precum ca, guvernul Boc a luat subventia pentru cetateni, a fost o farsa 
si se demonstreaza ca guvernul Boc are grija de cetatenii din Romania.” 
 Dl.consilier Mugurel Cosmin Malureanu „dl.consilier Bogdan Matisan, din cate stiu 
este in concediu medical, s-a facut ca nu intelege la inceputul sedintei ca despre el este 
vorba si eu l-as ruga, pentru ca nu stim despre ce boala sufera, e posibil sa fie o boala 
contagioasa, sa poarte o masca de protectie, sau putea sa lipseasca si de la sedinta ca sa 
ne protejeze.” 
 Dl.presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „trebuie sa apreciem ca dl.consilier 
Bogdan Matisan, a facut un efort, desi este in concediu medical, este prezent aici.” 
 Dl.consilier Bogdan Matisan „as vrea sa-i transmit d-lui consilier Mugurel Cosmin 
Malureanu, care are o problema cu sanatatea mea, ca astazi, desi nu ma simt foarte bine, 
am considerat ca problemele cetatenilor si ale acestei comunitati sunt inaintea problemelor 
mele de sanatate.” 
 Dl.consilier Liviu Ioan Oloieriu „aici numai eu sunt bolnav , am febra electorala.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 282 

Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
rectificarii bugetului general al municipiului Focsani pe anul 2009. 

Ia cuvantul dl.consilier Danut Popoiu „greu descifrez cifrele acestea pe aici insa 
trebuie sa ma lamuresc pentru a nu avea mustrari de constiinta. V-as ruga sa ma lamuriti 
ce este cu suma aceasta de 200 mii lei, pe care odata, i-am luat de la Campusul scolar si 
acum ii dam la Campusul scolar ? Platim 370 mii lei pentru achitarea penalitatilor datorate 
pentru neplata in termen a unor lucrari de reabilitare strazi in cartierul Bahne, intrebarea 
mea este, cine este asfaltatotul si cum s-a ajuns la o astfel de situatie? Suplimentam cu 
500 mii lei pentru lucrari de reabilitare str.Valcele si Obor, n-ar fi bine sa asfaltam chestiile 
astea la primavara ca sa tina asfaltul ? Trebuie neaparat luna aceasta sa facem o astfel de 
lucrare ? Inteleg aceasta rectificare de buget insa nu le inteleg capitolele unde se duc 
acesti bani, mai intai 200 mii pentru Campusul Scolar, 370 mii pentru penalitati, cum de am 
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ajuns la aceste penalitati si cine este asfaltatorul si daca nu putem renunta la cei 500 mii lei 
pentru realibitare str.Valcele si Obor.” 
 D-na Natasa Nemes „cei 370 mii lei penalizare au fost din cauza imprumutului cu 
Dexia, facut in decembrie anul trecut, am urmat procedura de vanzare de obligatiuni, in 
speranta ca vom vinde mai mult de 28 miliarde lei vechi pana la maximum 500 miliarde lei 
vechi, lucru care nu s-a putut intampla, Vega, care este asfaltatorul ne-a dat in judecata 
pentru neplata la termen in contul contractului, a facturilor si atunci prin hotarare 
judecatoreasca, s-a stabilit sa se plateasca penalitati, acestea sunt numai pentru 
Complexul Bahne. Cei 500 mii lei, care sunt inclusi in buget suplimentar, sunt de fapt 
pentru lucrari executate in decembrie anul trecut, dar nefacturate de catre Vega, tocmai 
urmare a incertitudinii incasarii acestor bani.” 
 D-na consilier Mioara Lazar „vis-a-vis de ce a spus d-na Nemes, cei 370 mii lei, e 
vorba de 3 miliarde lei, deci practic aceasta suma reprezinta 8% din bugetul local, care se 
duce pe niste penalizari. Deci 370 mii lei, pentru achitarea penalitatilor ce ar insemna asta 
ca si procent din bugetul local. D-le Primar Decebal Bacinschi, pe mine ma intereseaza 
cine a rapuns de treaba acesta, din Primarie ?” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „bugetul local este de 1.500 miliarde lei. In ce sens ?” 
 D-na consilier Mioara Lazar „in sensul ca e vorba de o plata care nu s-a facut la 
timp, motiv pentru care am fost dati in judecata, eu la Primarie, am pierdut procesul si 
respectiv, constructorul sau cine a facut aceasta lucrare, a castigat procesul si va primi 
aceasta suma. 3 miliarde lei vechi, nu este o suma de colea, este o suma, ca si Primarie, 
as fi putut s-o folosesc pentru asfaltare, pentru cu totul alte lucrari, mi se pare total 
nepermis ca sa pierd pe un an de criza niste bani. Solicit o analiza mai amanuntita a 
acestui lucru si vreau sa monitorizam sau daca ne puteti pune la dispozitie niste 
documente sa vedem unde se duc banii acestia.” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „nu stiu daca ati fost atenta, dar d-na Nemes a spus in 
felul urmator, noi am avut cu Dexia un contract de 500 miliarde lei, pe data de 20 
decembrie Dexia ne comunica ca nu ne va da mai mult de 280 miliarde lei pentru ca la 
nivelul de tara exista o comisie care aproba anumite sume pe care noi le putem plati, nu 
ne-a aprobat decat in limita de 280 miliarde lei, in momentul in care au facut situatiile de 
lucrari la sfarsitul anului 2008, trebuia sa le mai dam celor de la Vega 55 miliarde lei, pentru 
ca incepand cu luna ianuarie pana la 30 iunie, noi nu putem sa facem o rectificare de buget 
si sa fi prins acesti bani si sa-i fi dat lui Vega, noi atunci am intrat pe aceste penalitati, in 
momentul in care am aprobat rectificarea bugetului si am fost de acord sa-i platim lui Vega 
contravaloarea lucrarilor executate de 55 miliarde de lei, aceasta s-a intamplat in luna iulie. 
In luna iulie, le-am platit lui Vega 55 miliarde lei, lucrari executate la zi in municipiul 
Focsani, vorbesc de lucrari executate pana la 31 decembrie 2008 in conditiile in care ei au 
cerut penalitati pentru cele 55 miliarde lei pe 6 luni de zile. Noi am spus ca nu suntem de 
acord desi, nu am avut nici un punct de sprijin ca sa putem sa ne sustinem aceasta treaba 
si i-am dat in judecata. Dansii, au venit cu hotarare judecatoreasca prin care li se 
recunoaste dreptul de a incasa aceste penalitati asa cum si noi incasam penalitati celor 
care nu-si platesc taxele si impozitele la zi, celor care nu platesc caldura la zi. Este lege, 
daca nu-i platesti executorului niste bani, el vine cu niste penalitati, deci, despre aceste 
penalitati este vorba.” 
 Dl.consilier Adrian Colin „sa inteleg ca pana in iulie, cand ati facut plata la Vega, la 
capitolul transporturi, respectiv, refacere infrastructura strazi, nu au fost bani la buget 
pentru plata acestor lucrari ?” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „deci, in bugetul anului 2009, noi nu i-am avut 
prevazuti, iar cum din imprumutul cu Dexia nu am primit numai 280.” 
 Dl.consilier Adrian Colin „sa inteleg ca nu am avut bani, nu am avut bani prinsi 
pentru aceasta lucrare, pentru ca nu au fost bani pentru achitarea acestei lucrari.” 
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 Dl.Primar Decebal Bacinschi „nu au fost bani ca sa achitam aceasta suma, nu am 
fost pregatiti pentru ca toate aceste lucrari trebuiau decontate din acel imprumut pe care 
l-am facut noi, neavand posibilitatea de a face o rectificare in primele 6 luni de zile, deci 6 
luni aceste situatii de lucrari in valoare de 56 mii lei au stat la noi, fara a avea posibilitatea 
de a fi platite.” 
 Dl.consilier Adrian Colin „nu puteam fi achitate din acest capitol bugetar ?” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „noi nu am prevazut in bugetul anului 2009 aceasta 
suma, in momentul in care a venit 30 iunie, cand am avut posibilitatea ca sa facem 
rectificare de buget, am luat de la bugetul local 55 miliarde de lei si am platit in luna iulie. 
Imediat dupa sedinta consiliului local, cand am aprobat aceasta suma a fost facuta plata. 
De la 1 ianuarie si pana la 30 iunie ei au cerut penalitati conform contractului pe care l-am 
avut incheiat cu ei si aceasta este suma despre care discutam acum.” 
 Dl.consilier Gheorghe Stan „d-le primar, eu constat cu ocazia proiectului acesta o 
chestie pe care o mai invat. Sunt de fapt 2 feluri de economie de piata, una cu bani publici 
si una cu bani privati. Spun asta deoarece, pentru mine, noi suntem beneficiarul lui Vega, 
adica ne-a facut o lucrare in mod justificat, nu comentez treaba aceasta, spunem ca nu am 
putut sa achit, recalculeaza penalitati. Ii dam penalitati, mi se pare corect, dupa care 
insistam sa-i dam lucrari in continuare. In viata asta, a bunului privat, nu prea se intampla, 
ca eu sa cer niste daune, sa ma judec cu el, sa castig, sa-mi dea penalitatile si dupa aceea 
sa-mi mai dea lucrari, am iesit dupa circuit si nu este vorba numai in Romania, e vorba 
peste tot. Eu sunt de acord, dvs. spuneti ca nu puteti sa-l eliminati insa ceva trebuie sa 
putem face.” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „d-le consilier Gheorghe Stan in conditiile in care noi   
v-om aproba imprumutul pana la 500 miliarde cat vrem sa luam, noi din acest moment 
trebuie sa facem din nou procedura de scoatere la licitatie a lucrarii, in momentul in care 
am scos aceasta lucrare, Vega se va inscrie la aceasta licitatie si cu alte firme, Vega va 
castiga, eu nu pot sa nu ii dau contractul celui care a castigat.” 
 Dl.presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „poate ii punem conditia, daca am 
platit penalitatea sa nu mai mearga mai departe.” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „parerea mea este si poate spune si specialisti din 
cadrul consiliului local, consider ca societatea aceasta, nu vreau sa-i fac prea multa 
reclama dar este o societate serioasa si a efectuat lucrari de buna calitate.” 
 D-na consilier Doina Fodoreanu „d-le Primar Decebal Bacinschi, eu nu inteleg un 
lucru, si as vrea sa-l intreb si pe dl.consilier Vasile Pintilie pentru ca a fost directorul 
companiei Apele Romane, cati constructori care au executat lucrari anul trebut si nici la ora 
actuala nu si-au luat banii au dat in judecata Directiile de Ape sa ceara penalitati. Cine a 
cerut penalitatile ca eu nu inteleg.” 

Dl.consilier Vasile Pintilie „nimeni nu le-a impus sa nu faca.” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „noi i-.am dat in judecata pe Vega si nu am avut sa le 
platim penalitati, noi Primaria am dat. In urma celor 6 luni de zile Vega a venit cu valoarea 
facturilor plus penalitati, in momentul in care au venit facturile noi am platit contravaloarea 
facturilor si nu am fost de acord sa platim penalitatile, Primaria da in judecata societatea 
Vega pentru a nu plati aceste penalitati.” 
 Dl.consilier Daniel Gongu „ca sa-mi sustin afirmatia facuta, 370 mii lei din suma de 
28 de milioane, inseamna 1,3290, nici o societate nu negociaza sau nu se gaseste la un 
profit de 5-6% deci, putea sa inchida ochii.” 
 Dl.consilier Vasile Dobre „d-le Primar Decebal Bacinschi, eu nu cred sau sunt sigur 
de altfel ca aceasta societate este o firma cu capital privat si nu este o societate cu capital 
de stat, prin urmare, daca este o firma privata putea sa renunte la clauza din contract de a 
percepe penalitati Primariei municipiului Focsani pentru neplata la timp a banilor pe care 
noi ii datoram, putea sa faca treaba aceasta si nimeni nu i-ar fi tras la raspundere decat 
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propriul lor consiliu de administratie sau ce au ei acolo. Deci in nici un caz nu poate fi vorba 
de faptul ca ar fi venit Curtea de Conturi si i-ar fi luat la intrebari, de ce nu a perceput 
penalitati Primariei municipiului Focsani. Deci, a fost la latitudinea lor daca percep sau nu 
penalitati Primariei municipiului Focsani pentru neplata la timp a datoriei pe care o avem 
catre ei. Din ce stiu eu, si sunt de cativa ani de zile in consiliul local este pentru prima data 
cand noi platim penalitati la o firma care are relatii contractuale cu Primaria municipiului 
Focsani si nu trebuia sa asteptam, daca lucrurile au fost asa, nu trebuia sa asteptam luna 
iunie sa facem rectificare bugetara pentru ca noi putem face rectificare bugetara in orice 
luna din cursul anului asa cum s-a mai intamplat si cu alta ocazie, nu ?” 
 D-na Nataşa Nemes „se putea face rectificare, dar aveam nevoie de sursa. 
Rectificare, se putea face numai incepand cu trimestrul 3.” 
 Dl.consilier Vasile Dobre „poate totusi ar fi trebuie gasita o soliutie sa nu asteptam 
sa cumulam 3 miliarde penalitati si abia dupa aceea sa facem lucrul acesta.” 
 Dl.consilier Mugurel Cosmin Malureanu „observ ca la capitolul clauze contractuale 
Primaria sta foarte bine cand vine vorba de bani si mult mai prost atunci cand am putea si 
noi sa recuperam niste bani din eventuale greseli care se fac. As vrea sa stiu si eu cine 
intocmeste aceste contracte, cine pune aceste clauze, sunt mai multe aparate in cadrul 
primariei sau este unul singur pentru ca intr-un sens le fac foarte bine pierdem o gramada 
de bani prin clauze contractuale, iar in celalalt sens, nu puteam incasa nimic. Spuneti ca 
acesti bani se dau pentru lucrari executate in luna decembrie a anului trecut. 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „pana in luna decembrie. 
 Dl.consilier Mugurel Cosmin Malureanu „lucrarile acestea pentru modernizare 
drumuri, asfaltare nu au si ele un termen, o perioada in care se executa, se sparg asa, pe 
ploaie, pe ninsoare, se fac in noiembrie, decembrie ?” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „nu va suparati, dar balastare, montare de pavele, 
acestea se pot face in anumite perioade a anului, chiar daca nu e vreme frumoasa afara.” 
 Dl.consilier Mugurel Cosmin Malureanu „infrastructura strazi, avem strazi cu pavele 
facute ?” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „ sunt executate trotuare, puse borduri, balastarea 
drumurilor, decaparea drumurilor, care s-au facut”. 
 Dl.consilier Mugurel Cosmin Malureanu „acum spuneti-mi si cine intocmeste aceste 
contracte, clauze ?” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „la nivelul Primariei avem serviciul de achizitii dar pe 
langa acestea mai sunt si juristii.” 
 Dl.consilier Mugurel Cosmin Malureanu „contractul cu Dexia, era un contract 
aprobat, in derulare, nici aici nu am putut sa avem niste contracte prin care sa-i putem 
penaliza, chiar si pe Dexia pentru ca nu au respectat contractul.” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „Dexia a respectat contractul, dar atat timp cat comisia 
constituita la nivelul guvernului din subordinea Ministerului de Finante a hotarat ce suma ni 
se da pentru a putea trage, noi nu am putut sa mai luam nici un leu in plus si asta cu foarte 
mare interventie ni s-a scapat 280 miliarde lei.” 
 Dl.consilier Mugurel Cosmin Malureanu „asta am inteles, spuneam ca la clauzele 
contractuale, ca suntem numai buni de plata, de incasat nimic, deci, asta era ideea.” 
 Dl.consilier Liviu Ioan Oloieriu „s-a plasat aici o idee, este o firma care a lucrat cu 
bani multi de la municipiul Focsani si poate trebuia sa acorde clementa in relatia cu noi, in 
practica comerciala exista asa ceva, acum eu zic ca nu sunt trecute momentele in care ei 
zic, dar, haide-ti sa-i chemam si discutam noi consilierii cu d-lor poate si putem convinge. 
Poate sunem noi mai convingatori decat aparatul, dar pana la discutii, este hotarare 
judecatoreasca, nu-i dam curs, platim noi. In ce priveste teoria contractuala, din ce stiu eu, 
Dexia a dat faliment d-le Primar Decebal Bacinschi. Discutam cu ei poate or sa inteleaga, 
acum e si criza, poate, pot sa inteleaga municipiul Focsani.” 
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 Dl.consilier Danut Popoiu „prima intrebare este daca hotararea este definitiva sau in 
mod normal, trebuie sa merg pe toate caile, am vazut eu ca se poarta chestia asta, cand 
mai faci un refuz. Oamenii acestia mai au de luat inca 500 mii lei in conditiile in care stiau 
ca suntem rau platnici, astia au mers mai departe sa lucreze cu noi, stiind ca nu platim. 
Chestia pe care eu nu o gasesc aici la anexa nr.4, deci, la capitolul „locuinte, servicii si 
dezvoltare publica”, se suplimenteaza cu suma de 1.412 mii lei, aici suplimentarea o vad cu 
1.037 mii lei, nu apar cei 370 mii lei pentru penalitatile datorate celor de la Vega.” 
 Dl.Secretar Eduard Corhana „este definitiva d-le consilier Danut Popoiu, au declarat 
recurs si acesta ne-a fost respins.” 
 D-na Natasa Nemes „anexa la care va uitati este lista de investitii. In anesa nr.1 se 
regaseste suma respectiva.” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilieri, cred ca am sa vin cu un proiect de 
hotarare prin care o sa va rog sa fiti de acord sa scutim de la plata penalitatilor pe toti cei 
care nu-si platesc la timp taxele si impozitele, sa scutim de la penalitati pe toti cei care nu-
si platesc luna de luna factura la energia termica, ca sa fim tandea pe mandea., Adica, noi 
incasam de la cetatean, ca nu si-a platit taxa si impozitul si-i incasam penalitati si de multe 
ori penalitatile acestea depasesc suma pe care o au dansii sa o plateasca, la cei de la 
factiurile de la ENET, daca nu-si platesc, platesc penalitati pentru ca asa este legea si 
fiecare trebuie sa o respectam. Adica, daca vrem sa fim corecti, haide-ti sa fim corecti cu 
toata lumea sa nu mai platim nici un fel de penalitati, ca sa fie o treaba corecta si sa fim 
corecti cu toata lumea.” 
 Dl.consilier Gheorghe Stan „d-le Primar Decebal Bacinschi, avem firme locale la 
care intarzierea este de peste 6 luni, cu datoriile primariei catre ei ?” 
 Dl. Primar Decebal Bacinschi „ Primaria municipiului Focsani, afara de datoria pe 
care a avut-o catre Vega , nu are nici un fel de datorie fata de nici un fel de beneficiar. 
Suntem la zi si cu plata subventiei, suntem la zi cu toate lucrarile care au fost executate, 
noi nu avem nici un fel de datorie. Singura datorie pe care am avut-o a fost aceasta datorie 
catre Vega, datorita faptului ca s-a blocat la 280 miliarde lei aceasta investitie, daca nu se 
bloca si mergea si se derula pana la 500 miliarde lei asa cum am aprobat noi, nu era nici 
un fel de problema. In luna ianuarie, faceam plata catre cei de la Vega si nu mai era nici un 
fel de problema.” 
 D-na consilier Mioara Lazar „d-le Primar Decebal Bacinschi, am de facut si eu o 
observatie, vreau sa va intreb, in mod elegant, poate este rectificarea aceasta de buget, 
dar am sentimentul ca este un mod elegant de a promova sau a vota imprumutul care de 
fapt n-a trecut luna trecuta, va rog frumos, poate nu inteleg eu bine.” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „nu avem voie sa cheltuim nici un leu, decat cu 
aprobarea dvs., iar banii pe care noi ii cheltuim, ii cheltuim pentru lucrari executate pentru 
anumite servicii, dar cu aprobarea dvs., noi nu putem sa-i cheltuim altfel. Iar ceea ce am 
facut noi pana acum, se regasesc in lucrari real executate. Credeti-ne, acum este in control 
de o luna de zile Curtea de Conturi, saptamana trecuta am dat o dispozitie, prin care am 
constituit o comisie de verificare a suprafetelor si cantitatilor care au fost platite, urmeaza 
acum sa verifice si dansii, daca exista concordanta intre lucrarile din teren pe situatii de 
lucrari si eu sunt convins ca exista aceasta concordanta.” 
 D-na consilier Mioara Lazar „as vrea sa ma mai lamuriti intr-o privire, intr-o 
problema, executia bugetara pe care o avem la mapa si rectificarea de buget pe cea ce 
priveste invatamant, la invatamant este o suma destul de impresionanta, care nu s-a 
consumat, pentru ca atunci cand ma gandesc la invatamant, ma refer in cea mai mare 
parte la salarii pentru ca acolo se duc banii si suntem perfect de acord. Dar se prind foarte 
multi bani si in executie la final, pe care ne-a pus-o onor Primaria la mapa, pe invatamant, 
executia bugetara daca ne uitam la 9 luni sunt 58.261,50 mii lei, deci, intre ceea ce este 
rectificare in rectificare si intre ceea ce este in executie.” 
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 D-na Natasa Nemes „rectificarea inca nu este prinsa in buget. Sunt prinsi mai multi 
bani la invatamant pentru plata utilitatilor mai ales ca vine sezonul rece.” 
 Dl.consilier Daniel Gongu „d-le Primar Decebal Bacinschi, as face si eu o propunere, 
haide-ti ca aceste doua sume, de 370 mii lei penalitatile, cum a spus si dl.consilier Liviu 
Ioan Oloieriu, poate incercam sa stam de vorba cu reprezentantul acestei societati si suma 
de 500 mii lei sa o trecem intr-o rectificare ulterioara. Haide-ti sa facem un amendament, la 
capitolul „transporturi” se suplimenteaza cu suma de 500 mii lei pentru achizitia unor lucrari 
de reabilitare strazi, in zona Valcele si Obor.” 
 Dl.consilier Liviu Ioan Oloieriu „daca imi permite-ti, eu va propuneam altceva. 
Aprobam hotararea, plata penalitatilor poate fi voita prin vointa firmei Vega. Amanarea 
acestei plati sub aspectul proiectului de hotarare duce catre penalitati si raspunderea 
personala, solidara a consilierilor in functie.” 
 D-na consilier Mioara Lazar „vroiam sa intreb, d-le Primar Decebal Bacinschi, s-a 
blocat cumva vreo plata, ceva, inteleg ca este Curtea de Conturi la Primarie.” 
 D-na Nemes „este un audit financiar, se verifica cheltuielile anului 2008 si nu a fost 
blocat nici un cont.” 
 Dl.consilier Neculai Tanase „eu cred, ca colegul nostru, dl.consilier Daniel Gongu, 
are dreptate ca sa incercam o amanare a acestor plati, pana pe 24 noiembrie, cand e 
urmatoarea sedinta, intre timp dl.Primar Decebal Bacinschi, poate sa aiba o discutie 
inteleapta cu cei de la Vega si lucrurile poate sa fie mai clare.” 
 Dl.consilier Danut Popoiu „noi am asteptat anul trecut sa castigam si apoi sa platim 
celor de la Vega, or avea si ei de platit ceva taxe, nu stiu de care, dar au. Ceea ce regret, 
este faptul ca aceasta rectificare este facuta la pachet, sunt aici capitole pe care nu poti sa 
la treci cu vederea, ca e vorba de cei de la Clubul Sportiv, nu pot sa-i privez pe oamenii 
astia, au nevoie de rectificare bugetara, insa e venita la pachet cu aceasta datorie pe care 
o avem, de anul trecut, cant se astepta sa castige ceva. Eu voi vota „pentru” acest proiect 
de hotarare dar, gandindu-ma la celelalte, dar este regretabil ca sunt bagate la pachet, 
puteau fi doua proiecte de hotarare, in care sa discutam pe chestiunea asta.” 
 Dl.consilier Vasile Dobre „ d-le Primar Decebal Bacinschi, va intreb si pentru mine si 
pentru asistenta ati emis ordin de incetare a lucrarilor catre aceasta societate, avand in 
vedere ca suma a fost blocata la 280 miliarde sau Vega executa in continuare lucrari si ne 
va percepe penalitati ?” 
 D-na Mioara Huica „din ianuarie, noi am dat o suspendare de executie a lucrarilor.” 
 Dl.consilier Vasile Dobre „ pot sa vad la mapa din sedinta de luna viitoare acest 
ordin ?” 
 D-na Mioara Huica „ sigur ca da.” 
 D-na consilier Mioara Lazar „se poate vota acest proiect nu cu amendament, putem 
face si un amendament, dar mai putin o suma din anexa „x”.” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „ scoateti-le pe cele trei si nu mai votam proiectul.” 
 Dl.presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „cu certitudine ca se pot face 
amendamente pentru ca anumite cifre sa fie scoase din proiect, dar nu am retinut, ati sau 
nu facut amendament d-na consilier Mioara Lazar ? D-le consilier Daniel Gongu, sa 
reformulam putin amendamentul dvs.” 
 D-na Nemes „ nu se poate face cele doua modificari pentru ca trebuie sa umblam si 
la alte capitole.” 
 Dl.consilier Liviu Ioan Oloieriu „avem o rugaminte la dvs., sa supuneti la vot proiectul 
in forma initiala, pentru ca noi cei care vrem sa-l votam in forma initiala, ne aflam intr-o 
situatie, incat, daca nu votam amendamentul trebuie sa votam proiectul in forma pe care 
amendamentul il aduce si atunci preferam sa il votam in forma initiala.” 
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 Dl.consilier Vasile Dobre „eu vreau sa-l mai intreb inca odata pe dl.Secretar al 
municipiului Focsani Eduard Corhana, daca hotararea judecatoreasca este definitiva si 
irevocabila ?” 
 Dl.Secretar Eduard Corhana „este definitiva si irevocabila, prin respingerea 
recursului.” 
 Dl.consilier Vasile Dobre „punctul meu de vedere este ca in aceste conditii nu avem 
cum sa nu votam acest proiect de hotarare, pentru ca daca exista o hotarare 
judecatoreasca definitiva si irevocabila, nu avem cum sa nu fim de acord cu ea. Prin 
urmare, eu personal, o sa votez acest proiect de hotarare si pentru cei 500 mii lei pentru 
care s-a executat lucrarea si pe care ii datoram firmei si ma gandesc ca, conform bun 
obicei pe care il are Vega, ne va solicita din nou penalitati si propun d-lui Primar Decebal 
Bacinschi sa fim mult mai atenti atunci cand vom scoate din nou lucrari la licitatie in 
legatura cu aceasta firma, sa fim mult mai atenti cu aceasta firma, cand vom licita lucrari 
pentru ca nu mi se pare corect ca o firma care ia atat de multi bani de la Primaria 
municipiului Focsani sa nu perceapa penalitati sau daca vor veni incoace si vor intelege sa 
renunte la cele 3 miliarde, poate ca atunci o sa avem si noi o alta abordare in continuare cu 
aceasta firma pe mai departe.” 
 Dl.consilier Mugurel Cosmin Malureanu „daca noi votam in acest moment aceasta 
rectificare, in mod sigur nu vor mai fi de acord sa nu o incaseze.” 
 Dl.presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „ pentru ca si pe mine, ca 
focsanean ma irita faptul ca, desi au dreptate sa ceara penalitati, legal nu discutam, asa 
stau lucrurile, in schimb, la volumul de lucrari pe care l-au avut in  municipiul Focsani, si nu 
numai, si faptul ca se duc foarte multi bani si sediul social nu este in judetul Vrancea si 
banii intra in conturile altor autoritati decat Consiliul Judetean Vrancea sau municipalitatea 
Focsani. Cred cu tarie ca aceasta discutie trebuie sa fie franca, deschisa si fara 
menajamente, iar pe viitor d-le Primar Decebal Bacinschi, nu mai facem lucrari daca nu 
avem bani in buget pentru lucrarea respectiva. Eu am inteles problemele pe care le-a avut 
executivul vis-a-vis de situatia imprumutului cu Dexia si cu toate celelalte lucrari, dar cred in 
acelasi timp ca trebuie sa ne luam toate masurile de prevedere ca asemenea lucruri sa nu 
se mai intample.” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilieri, d-le presedinte de sedinta Paul 
Romeo Postelnicu, Primaria municipiului Focsani, nu angajeaza si nu ne da voie legea sa 
angajam nici un fel de lucrare atat timp cat nu facem dovada sursei. Nu avem pana la 
aceasta data o lucrare care sa nu aiba indicatorii aprobati sau sa nu fie prionsa in buget, nu 
putem sa executam o lucrare fara a avea bani pregatiti pentru treaba aceasta. Ce s-a 
intamplat cu Dexia, a fost un caz special, si nu stiu daca Dexia a fost atat de mult implicata 
in treaba aceasta pentru ca daca comisia care functioneaza la nivelul guvernului si la 
Ministerul de Finante ne-ar fi acceptat o suma mai mare pentru plata aceasta, o puteam da 
pe Dexia in judecata si sa-mi justific acesti bani pe care eu trebuia sa-i incasez de la ei. 
Atat timp cat mi-a limitat plafonul, nu va pueti inchipui cu ce eforturi s-au putut obtine si acei 
90 miliarde de lei pentru ca, corect era ca pe data de 15 septembrie sau pe 15 octombrie 
sa spunem, opriti lucrarile, ca nu va mai platesc, aceasta nu s-a intamplat, si din cauza 
aceasta s-a ajuns la aceasta situatie.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „abtinere” ale d–nilor consilieri Danut Popoiu, Adrian Colin, Cristinel 
Susu, Neculai Tanase, Daniel Gongu, Mugurel Cosmin Malureanu, Doina Fodoreanu, 
Mioara Lazar si Paul Romeo Postelnicu, devenind hotararea nr. 283 

Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
inchirierii prin licitatie publica, in anul 2010, a unor bunuri apartinand domeniului 
public si privat al municipiului Focsani, aflate in folosinta gratuita a Administratiei 
Pietelor Focsani. 
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Ia cuvantul dl.consilier Daniel Gongu „daca tin bine minte, au fost mandatati de catre 
colegii nostri consilieri locali, pentru a participa ca observatori la aceste licitatii, care vor 
avea loc. As dori sa-i atrag atentia d-lui director Puiu Spiridon, sa-i invite pe acesti domni 
consilieri la licitatiile care vor avea loc, pe d-nii consilieri Vasile Dobre si Cristian Susu.” 
 Dl.Puiu Spiridon „au fost invitati verbal, chiar putau sa conduca dansii sedinta, dar 
dumnealor au spus ca nu participa, ca si spectatori in sala.” 
 Dl.consilier Neculai Tanase „eu il inteleg pe dl.director Puiu Spiridon ca face glume 
cu cei din piata, dar aici suntem niste consilieri si nu cred ca trebuie sa faca glume. Vreau 
sa stiu si eu, i-a invitat pe dl.consilier Cristian Susu şi dl.consilier Vasile Dobre ? Poate 
raspunde cei doi d-ni consilieri, pentru ca mi se pare ca dl.director glumeste.” 
 Dl.Puiu Spiridon „da, au fost invitati.” 

Dl.consilier Cristian Susu „nu am primit invitatie. Mi s-a spus de la Primarie ca noi nu 
avem ce ca cautam acolo. Dl.Spiridon ne-a spus ca noi nu avem dreptul sa participam la 
licitatie din partea Consiliului local, decat ca spectatori.” 
 Dl.consilie Vasile Dobre „stimati colegi, d-le Primar Decebal Bacinschi, stimate d-le 
director Puiu Spiridon, eu consider ca nu trebuie sa ne jucam atunci cand este vorba 
despre H.C.L. si nu are nimeni dreptul sa se joace si sa desconsidere o H.C.L. ori in 
aceasta chestiune toamai asa au stat lucrarile Consiliului local a stabilit 2 consilieri sa faca 
parte din comisia de licitatie, Prefectura v-a informat, s-au a informat cum ca nu ar fi legala 
acea hotarare a consiliului lcoal din ceea ce au inteles, ori dvs. d-le Spiridon nu sunteti 
subordonat, nu ati fost si nu v-ati fi subordonat Prefecturii, dvs. sunteti unitate aflata in 
subordinea Consiliului local, exista o hotarare a consiliului local pe care trebuia s-o 
respectati ceea ce nu ati facut si ceea ce este foarte grav dupa parerea mea pentru ca nu 
va subordonati consiliului local, ci va subordonati altor institutii, carora nu ar trebui sa va 
subordonati. Din acest motiv, eu am spus atunci si ma repet si acum, sigur ca sedintele de 
licitatie ca si sedintele de consiliu local sunt publice, poate sa participe cine vrea, dar eu nu 
ma duc acolo pentru ca nu am ce face acasa, eu participam la acea sedinta de licitatie 
daca dvs. dl.director Puiu Spiridon ati fi respectat hotararea consiliului local. Eu asteptam 
ca dl.Primar Decebal Bacinschi pentru ca dvs. nu ati respectat hotararea consiliului local, 
sa ia o masura, ceea ce nu s-a intamplat. ” 
 Dl.Primar Decebal Bacinschi „domnilor consilieri Vasile Dobre si Cristian Susu, nu 
va suparati, eu ca sa-l fi putut sanctiona pe dl.director Puiu Spiridon de la Piata, trebuia sa 
am o informare, trebuia cineva sa-mi spuna acest lucru. Va promit ca la urmatoarele licitatii 
nu se va mai intampla acest lucru, pentru ca nu avem nimic de ascuns, vreau ca totul sa fie 
transparent, sa se stie exact ce se intampla acolo.” 
 Dl.consilier Vasile Dobre „acea hotarare a consiliului local, inseamna ca este 
valabila, sa intelegem pe mai departe ?” 
 Dl.Secretar Eduard Corhana „avizul de legalitate al Prefecturii a fost partial in ceea 
ce priveste participarea la comisie a celor 2 consilieri, s-a apreciat ca ne leaga 
considerandu-se ca se depasesc atributiile prevazute in lege pentru consilierii locali. In acel 
moment v-am instiintat despre acest lucru, adevarat este ca in ultima perioada sau de la 
inceputul anului, am avut discutii in contradictoriu cu Prefectura, au fost si situatii in care 
am lasat sa treaca termenul de 6 luni de zile cand ei, legal dupa legea contenciosului, pot 
sa ne atace in contencios. N-au facut-o, lam revenit cu o adresa si am comunicat hotararile 
care nu au fost atacate in instanta. Nu stiu sa va spun exact in ce perioada a fost adoptata 
hotararea, dar probabil, au trecut cele 6 luni de zile si o putem pune in practica.” 
 Dl.consilier Vasile Dobre „va rog sa va informati si sa ne spuneti si noua cum stau 
lucrurile din acest punct de vedere.” 
 D-na Natasa Nemes „hotararea consiliului local precedenta se referea la anul 2009. 
Hotararea de astazi face referire la anul 2010.” 
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 Dl.presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „d-le director Puiu Spiridon, va 
reiterez si eu acest lucru care este absolut corect si in spiritul legii ca o  hotarare a 
consiliului local pana cand nu este desfiintata de o instanta de judecata, ea isi produce 
efecte juridice, indiferent cine va spune, ce, cum, in ce fel, dincolo de faptul ca dvs. aveti o 
relatie de subordonare consiliului local, sunteti obligat sa puneti in practica hotararile 
consiliului local. Nu e atributul dvs. si nici al meu ca cetatean sau consilier care nu am fost 
de acord cu o anumita hotarare de consiliu, dar care a trecut s-o punem sub semnul 
intrebarii si s-o aplicam cum vrem noi, o aplicam sau nu, asta sa fie foarte clar.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 284 

Se prezinta punctul 23 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. 

Ia cuvantul dl.Primar Decebal Bacinschi „astazi, la ora 10,00 am primit din partea 
Oficiului de Cadastru, o hartie, dar nu de la dansii, catre Grupul Scolar Agricol este trimisa 
aceasta hartie. Parerea mea este urmatoarea: ca aceasta suprafata la care ne referim noi 
acum, nu este afectata de aceasta treaba, rugamintea mea este sa aprobam proiectul 
acesta asa cum este, in conditiile in care mergem la fata locului si facem masuratorile cu 
topometristii nostri, daca aceasta suprafata este mai mica cu 50 m., cu 100 m. atunci voi 
veni cu o modificare a acestei suprafete. Eu zic, sa fim de acord cu aceasta suprafata, in 
conditiile in care va fi mai mica, ca mai mare nu vom da, atunci voi veni cu un proiect de 
hotarare prin care sa modificam treaba aceasta.” 
 Dl.consilier Gheorghe Stan „eu vreau sa aduc la cunostinta ca noi consilierii facem 
parte din consiliile de administratie a scolilor de pe raza municipiului, intamplarea face ca 
eu sa fiu la Liceul nr.5, aici terenul acesta din ce am inteles eu de la directorul liceului ca de 
peste 35 ani, il au in inventarul lor. Am incercat astazi, in Primarie sa lamuresc, de aceea 
ce inseamna inventar, de ceea ce inseamna patrimoniu, daca au sau nu deptate. Am 
inteles ca pe undeva acest teren nici macar nu a fost prins, atunci cand s-a facut inventarul 
cu ce este in domeniul public, a fost o scapare. Scopul pentru care noi acum dam curs la 
vreo 3 proiecte ca sa rezolvam aceasta treaba a Parchetului eu zic ca este o treaba buna si 
trebuie s-o rezolvam. Am rugamintea sa gasim o solutie si pentru colegiul acesta, care in 
cursul, cel putin a ultimului an, numai i s-a luat. Poate reusim sa-i sprijinim si pe ei prin 
niste fonduri pentru ca incet, incet ii desfiintam si imi dispare obiectul muncii mie.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 285 

Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
incredintarii in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei, catre Ministerul 
Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a terenului 
apartinand domeniului public al municipiului Focsani, in suprafata totala de 1672,47 
m.p., situat in Focsani, str. Cuza – Voda nr. 43A, in vederea construirii unui nou 
sediu. 

Ia cuvantul dl. consilier Danut Popoiu “am discutat si in comisii situatia aceasta, eu 
as face un amendament, in conditiile in care dumnealor construiesc un sediu nou, sediul 
care ramane sa intre la Primaria municipiului Focsani. Putem face acolo Casa Casatoriilor, 
putem sa mutam servicii publice ale Primariei si amendamentul insist sa fie facut pentru ca 
altminteri riscam sa treaca si cladirea de acolo ca si multe alte cladiri, sa intre in colectiile 
de arta a unora si altora. Eu consider ca daca dam acest teren pentru constructie noua 
terenul vechi si cu constructia existenta sa intre in patrimoniul Primariei, acesta este 
amendamentul pe care il formulez. 
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Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu “retinem amendamentul pe care si 
eu il sustin, deci facem aceasta incredintare in folosinta gratuita sub conditia ca acele 
cladiri pe care le are acum Parchetul sa ne fie incredintate spre folosinta gratuita, asa cum 
le dam si noi terenul, pentru servicii publice din subordinea Consiliului Local. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “vroiam sa spun ca e domeniu public, ca e la Parchet, 
ca e la Consiliul Judetean, ca e la Primarie este de utilitate publica, o folosesc cetatenii sau 
pentru cetateni. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lor 
consilieri Danut Popoiu si Paul Romeo Postelnicu si se adopta cu 20 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 286 

Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
incredintarii in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei, a terenului in 
suprafata de 27,42 m.p., situat in Focsani, str. Cotesti nr. 1, judetul Vrancea, 
apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, catre Parohia ,,Sf. Nicolae 
Vechi, in vederea construirii unei capele mortuare. 

D-na cosilier Mioara Lazar “vroiam sa stiu daca exista solicitarea scrisa din partea 
parintelui cu privirea la construirea acestei capele morturare si care sa aiba si aprobarea 
Protoieriei.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “in baza cererii parintelui s-a initiat acest proiect de 
hotarare.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 287 

Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal ,,Zona Comerciala si de Agrement” – DN2-E85 Focsani-
Garoafa, T.7 si T.8, Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 16 voturi 
„pentru”, si 4 voturi „abtinere” ale d-nilor consilieri Danut Popoiu, Adrian Colin, Cristinel 
Susu si Neculai Tanase, devenind hotararea nr. 288 

Se prezinta punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind atribuirea 
denumirii unor strazi nou infiintate in municipiul Focsani. 

Ia cuvantul dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu “as vrea si eu sa stiu cine a 
hotarat numele acestor strazi pentru ca ne-a pus in fata unui fapt implinit. Ma uit aici si vad 
ca la initiator este dl. consilier Radu Nitu si fiind responsabil in Cartierul Mindresti as 
propune ca str. Eternitatii sa se numeasca str. consilier Radu Nitu pentru eternitate.” 

Intervine dl. consilier Radu Nitu “vreau sa informez consiliul ca la propunerea 
cetatenilor, acestea se recunoasc de mai mult timp ca denumirile respective, s-a consultat 
si nomenclatorul stradal cu arhitectul de la Primarie, de asemenea pe autorizatia de 
construire care s-au dat pentru casele respective apar aceste denumiri de strazi.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru” devenind hotararea nr. 289 

Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
Regulamentului de desfasurare a activitatii de transport persoane, cu vehicule cu 
tractiune animala, tip trasura adaptate pentru astfel de servicii.  

Ia cuvantul d-na consilier Mioara Lazar “d-le primar Decebal Bacinschi ati spus la 
sedinta de comisie ca pot fi mai multe, ca nu e vorba doar de o singura trasura, ca cine 
doreste sa-si faca si sa aiba un vehicul de felul acesta poate sa functioneze fara probleme 
pe raza municipiului Focsani. Intrebarea mea este daca se poate limita.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “numarul de taxi-uri il stim, la un numar de populatie 
trebuie sa fie un anumit numar de taxi-uri. Nu va pot spune cum ca pot sa limitez la 20 sau 
50 numarul trasurilor, nu exista reglementare in acest sens. In afara de traseele stabilite, 
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poate e posibil sa le mai dam voie ca sambata, duminica sa circule, cand sunt casatorii, 
poate cineva isi doreste sau aceeasi treaba sa se poata face in Crangul Petresti.” 

Dl. consilier Cosmin Mugurel Malureanu “eu cred ca ar trebui sa votam acest proiect 
la pachet cu un set de reguli de circulatie pentru aceste trasuri. Eu vreau sa avem in 
vedere traficul infernal din orasul Focsani, lipsa strazilor. Stim cu totii ca atunci cand trebuie 
sa ajungem undeva si stam in trafic blocati, inchipuiti-va cum ar fi sa stam si in spatele unei 
carute cu 2 km/h. Nu stiu daca e potrivit acest proiect si trebuie analizat foarte serios.” 

Dl. consilier Neculai Tanase “vroiam sa va spun ca la taxi-uri soferii au atestate, dar 
ce vom face cu vizitiii si este o treaba foarte serioasa.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Cosmin Mugurel Malureanu,  devenind 
hotararea nr. 290 

Se prezinta punctul 29 al ordinii de zi: . proiect de hotarare privind aprobarea 
modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.79/30.03.2004 pentru 
constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice la 
nivelul Consiliului Local al Municipiului Focsani, cu modificarile ulterioare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru” devenind hotararea nr. 291 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu solicita inscrieri la cuvant la 
punctul diverse. La acest punct se inscriu la cuvant d-nii consilieri George Mardare, Vasile 
Dobre, Neculai Tanase, Liviu Ioan Oloeriu, Daniel Gongu si Adrian Colin. 

Ia cuvantul dl. consilier George Mardare „stimati colegi a inceput campania 
electorala si vorbesc in calitate de cetatean al munciipiului Focsani. In spiritul sportivitatii 
care trebuie sa caracterizeze concurenta noastra electorala va invit ca toate afisele care se 
lipesc pe scarile blocurilor sau in alta parte sa nu mai fie facute cu aracet, toata lumea este 
nemultumita ca se lipeste cu aracet. Se pot face cu scoch intr-un mod in care sa nu 
degradeze blocul. Vreau sa va spun ca pe strada care locuiesc oamenii au raschetat si nu 
pot sa va spun ce spuneau despre cei care au lipit in acest fel. De asemenea cred ca toata 
lumea stie ca locurile de afisaj sunt prestabilite. A inceput o campanie furibunda care nu 
stiu daca face bine, eu as spune ca face rau. De exemplu un anumit chip si un anumit 
personaj decoreaza toate containerele ecologice de gunoi din sud, acestea au devenit din 
containere ecologice in containere electorale si sper ca toaletele ecologice de la Festivalul 
Viei si Vinului sa nu devina toalete electorale. Cred ca trebuie sa avem un anumit respect 
pentru locatari.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „grupul de consilieri ai Partidului National Liberal doresc sa 
inainteze d-lui primar Decebal Bacinschi o interpelare scrisa pe care cu acordul 
dumneavoastra as dori sa-i dau citire: Catre, Consiliul Local al municipiului Focsani, d-lui 
presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu, in conformitate cu capitolul 4 intrebari, 
interpelari, petitii si informarea Consiliului Local, art. 60, 61, 62 din Ordonanta nr. 35/2002 
grupul de consilieri ai Partidului National Liberal solicita executivului urmatoarele informatii: 

1. in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, legea privind reglementarea si 
administrarea spatiilor verzi din zone urbane art. 18 si a Ordinului Ministrului Dezvoltarii 
Lucrarilor Publice si Locuintelor privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea 
registrului local al spatiilor verzi nr. 1549/2008 solicitam urmatoarele precizari: 

a) stadiul elaborarii registrului spatiilor verzi pentru municipiul Focsani care a 
avut termen 01 ianuarie 2008; 

b) decizia Primarului de infiintare a comisiei conform Ordinului nr. 1549/2008 
pentru verificarea lucrarilor privind realizarea registrului local al spatiilor 
verzi. 

  2. in conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea si executarea lucrarilor 
de constructii cu modificarile si completarile ulterioare va solicitam sa ne puneti la dispozitie 
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o copie dupa documentele care au stat la baza aprobarii amplasarii de constructii provizorii 
pe spatiile verzi, inclusiv in sensurile giratorii din municipiul Focsani pentru afisarea 
reclamelor electorale. 
Semneaza grupul de consilieri locali Doina Fodoreanu, Vasile Dobre, Gheorghe Stan si 
Paul Romeo Postelnicu. Aceasta a fost interpelarea la care dorim sa primim raspuns scris.” 
 Dl. consilier Neculai Tanase „fiindca dl. consilier George Mardare a spus de un 
anumit chip ca agreseaza orasul, eu as vrea sa va spun ca un anumit chip, din pacate 
adreseaza toate sensurile giratorii din judet si in orasul nostru, intr-un mod absolut ilegal, 
eu spun ca organele in drept vor lua masurile care sunt conform legii si as face apel catre 
Primaria Focsani sa intre in legalitate cu aceste sensuri giratorii, chiar daca suntem in 
campanie electorala, cred ca totusi legea trebuie respectata. Am discutat la ultima sedinta 
despre Festivalul Bachus si vad ca nu s-a respectat vointa cetatenilor, s-a hotarat sa se 
desfasoare tot in aceasta zona in care exista foarte multe plangeri din partea cetatenilor, 
dar din pacate desi solutii au fost, din nou. Din nou ma adresez catre Primarie si imi dau 
seama ca nu s-a tinut cont de ceea ce s-a discutat in Consiliul Local, in sedinta anterioara 
si de cerintele cetatenilor. De aceea eu nu pot sa fac decat un protest privind locul de 
desfasurare al acestui festival si speranta ca autoritatile locale vor tine cont si de cetatenii 
municipiului Focsani.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „asa cum am spus nu voi face campanie electorala in 
acest spatiu, voiam, dar nu astept raspuns acum, cred ca trebuie purtata o corespondenta 
cu cei de la Politia Rutiera, exista singurul sens giratoriu, cel de pe centura, intrebarea mea 
este, daca este un sens giratoriu de ce mai este semaforizat? Mi-am pus aceasta intrebare 
si eu, dar si foarte multi cetateni si mai ales datorita traficului de dimineata. Unii prefera sa 
mearga pe centura ocolitoare a orasului pentru a ajunge la locurile de munca, dar uneori 
coada la semafor este foarte mare. Deci dumnealor sa analizeze, vorbesc de Politia 
Rutiera, si sa vada daca nu cumva este benefic dimineata, sa analizeze traficul si sa fie 
unele intervale orare in care semaforizarea sa nu mai functioneze pentru ca este sens 
giratoriu. As vrea sa mai fac o sesizare, s-au mai amplasat noi tablite cu ridicare, nu e rau, 
dar intr-un oras sufocat de masini, cred ca trebuie analizat de 2 – 3 ori pana sa se 
amplaseze un indicator din acesta cu ridicarea autovehiculelor.” 

Dl. consilier Daniel Gongu „d-le primar Decebal Bacinschi mai ridic inca o data o 
problema aceea a strazilor taiate, distruse de anumite societati comerciale pentru diferite 
lucrari si lasate asa. Se apropie iarna, au venit deja ploile, nu se mai poate circula pe 
anumite trotuare. Ma adresez colegilor din Consiliul Local, la mapa sedintei trecute ari gasit 
o situatie a rezultatelor Clubului CSM 2007 si un program, iar pe verso erau niste preturi la 
abonamente. Ma doare inima cand vad ca noi cei care avem in subordine acest cluv nu 
ajutam printr-o forma simbolica, aceea de a cumpara un abonament sa ajutam aceasta 
echipa. In martie 2009 a fost adoptata o hotarare si se numeste Hotararea nr. 94/2009 cea 
care priveste paza anumitor institutii in spete gradinite. Pana acum nu a fost pusa in 
aplicare aceasta hotarare din lipsei banilor, as dori d-le primar Decebal Bacinschi si as dori 
sa o adresez si d-nei director economic Natasa nemes sa tineti cont pentru bugetul anului 
viitor sa asigurati paza si sa faceti demersurile de vigoare. Referitor la ceea ce spunea dl. 
consilier George Mardare referitor la chipul acela, daca imi aduc bine aminte in campania 
electorala din 2008 la locale a aparut acea foita, acel cuvant „bumerang” care anunta o 
revista mai nu, ava hartiuta inca mai este prezenta pe pubele si va pot face dovada, nu stiu 
cat a derajat, dar parerea mea este ca, decat acel cuvant care  produs atunci anumite 
curiozitati mai bine poza unui barbat puternic.” 

Dl. consilier Adrian Colin „as dri sa informez Primaria municipiului Focsani in deplin 
acord cu colegii liberali ca Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor 
verzi a fost modficata prin Legea 313/ 18 octombrie 2009, definitia spatiului verde este 
regasita in aceasta lege ca si notiune de fasie plantata, sensurile giratorii din municipiul 
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Focsani, precum si spatiile verzi de langa caile de comunicatii sunt incluse in categoria 
spatii verzi. La fel art 11, singurele constructiii aprobate pe aceste  spatii verzi sunt, 
persoanele juridice care concesioneaza terenuri pentru constructia si amplasarea pe 
spatiile verzi a unor obiecte socio-economice sunt obligate sa obtina toate avizele, 
acordurile si autorizatiile prevazute de legislatia in vigoare. Deci terenul trebuie concesionat 
si sa aiba toate avizele si acordurile, ori nu cred ca aceste constructii din spatiile verzi au 
aceste acorduri. Iar la pct. 2 din art. 11 spune ca constructiile si amenajarile de orice tip 
altfel decat cele specifice in alin. 1 sunt interzise. Acele constructii sunt ilegale. Ca sa nu 
mai spun ca Ordoananta privind protectia mediului daca intr-un fel sau altul s-a schimbat 
destinatia spatiului verde actele administratice sau juridice emise sunt lovite de nulitatea 
absoluta. Deci va rog frumos sa intrati in legalitate vis-a-vis de acest aspect. 

Dl presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu considera ca au fost epuizate toate 
punctele de pe ordinea de zi. Considera lucrarile sedintei incheiate si multumeste tuturor 
pentru participare. 
             Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
              
            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     
                Paul Romeo Postelnicu    
 
 
              S E C R E T A R U L 
          MUNICIPIULUI FOCSANI, 
             Eduard-Marian Corhana 
  
                                                                                                                     

  INTOCMIT, 
                  Daniela Bobeica 
 
 


