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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 20 decembrie 2011      

 
 

 Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie 

Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Focşani. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide şedinţa ordinară 

din 20.12.2011, şedinţă convocată prin dispoziţia d-lui Primar nr. 9467/14.12.2011, constatând că în 

sală sunt prezenţi un număr de 21 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri locali atât cât 

alcătuiesc Consiliul local al municipiului Focşani în acest moment, este astfel îndeplinită condiţia 

art. 40 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune votului procesul 

verbal al şedinţei ordinare din 29.11.2011. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

 

La şedinţă participă: 

 

 d-na Nataşa Nemeş – Director executiv, Direcţia economică; 

 d-na Carmen Grosu – Şef serviciu buget – contabilitate; 

 d-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane; 

 d-nul Meluş Nazâru – Şef serviciu impozite şi taxe locale; 

 d-na Claudia Boznă – Şef serviciu administraţie publică, agricultură, cadastru; 

 d-na Carmen Marta Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

 d-na Ioana Stoica  – Inspector -  serviciu investiţii, fond locativ; 

 d-nul Gheorghe Niţuc – Inspector -  serviciu urbanism; 

 d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef serviciu comunicare, protecţie civilă; 

 d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani; 

 d-nul  Fane Popa – Director  SC Administraţia Pieţelor Focşani SA; 

 d-nul Săndel Ghiuţă – Director Serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor; 

 d-nul Valter Popescu– Director SC ENET SA Focşani; 

 d-nul Ion Gheorghe – Director  Poliţia Locală Focşani; 

 d-nul Gheorghe Vasilescu – Director SC CUP SA Focsani; 

 d-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane Vârstnice Focsani; 

 d-nul Viorel Profiroiu – Director SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani; 

 d-na Maria Murgoci – Director Ţara Vrancei Focşani; 

 d-nul Marius Pop – Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

 d-na Violeta Dima – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 

 d-nul Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală; 

 d-nul Valentin Gheorghiţă – Director Ateneul Popular Focşani; 

 D-na Eugenia Drăguşanu - Inspector, compartiment proiecte; 

 d-nul Marian Radulescu – Director Clubul Sportiv Municipal Focsani; 

 d-nul Ion Diaconu – Director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 

 d-nul Dumitru Sandulachi – Director Formatia Corala Traditionala „Pastorala” Focsani; 

 d-nul Sorin Francu – Director Teatrul municipal Focşani. 
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           La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi ai mass-

media locală. 

 

   Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan prezintă proiectul ordinii de zi care 

cuprinde  34 de puncte: 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de înfrăţire între Municipiul Focşani, judeţul 

Vrancea, din România şi oraşul Tivoli, din Republica Italiană;  

 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 41.000 lei din bugetul local al 

Municipiului Focşani pe anul 2012 pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor prilejuite de 

semnarea acordului de înfrăţire între Municipiul Focşani, judeţul Vrancea din România şi oraşul 

Tivoli, din Republica Italiană;  

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 40.000 lei din bugetul local al 

Municipiului Focşani pe anul 2012 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei 

de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 51.500 lei, din bugetul local al 

Municipiului Focşani pe anul 2012, Colegiului Naţional ,,Unirea” Focşani, pentru organizarea 

Concursului Interjudeţean de Matematică ,,Unirea 2012”, ediţia a XI-a;  

  

5. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului 

instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului 

creditelor interne şi externe la 30 noiembrie 2011 şi estimat la 31 decembrie 2011, detaliată pe 

secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare; 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea centrelor de execuţie bugetară a instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din Municipiul Focşani, a căror conducători au calitatea de ordonator terţiar de 

credite şi arondarea la acestea a instituţiilor fără compartiment financiar-contabil propriu; 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea completării art.1 din Hotărârile Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr.285/04.10.2011 şi nr. 301/25.10.2011 pentru aprobarea majorării 

capitalului social al SC ENET SA Focşani; 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC ENET SA Focşani, stabilit 

prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 301/25.10.2011; 

  

9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe 

anul 2011;  

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal 

pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

 

11. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani 

nr.322/29.11.2011 transformarea unor posturi din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat din municipiul Focşani în vederea promovării persoanelor încadrate pe aceste posturi într-un 

grad sau treaptă superioară; 

  

12. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Focşani nr. 224/2011 pentru stabilirea drepturilor salariale ale d-nei Dima Violeta consilier juridic, 
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gradul II, gradaţia 2, clasa de salarizare 38 în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului 

Local Municipiului Focşani;  

 

13. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Focşani nr. 225/2011 pentru stabilirea drepturilor salariale ale d-lui Racoviţă Jalova Mihai Cosmin, 

inspector de specialitate, gradul II, gradaţia 2, clasa de salarizare 38 în cadrul Aparatului Permanent 

de Lucru al Consiliului Local Municipiului Focşani;  

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează 

locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 

70/22.02.2011 privind aprobarea listei de priorităţi; 

 

15. proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Focşani nr. 204/2009 pentru aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitare, modernizare şi dotări – 

Colegiul Naţional Unirea” şi a cofinanţării cheltuielilor legate de proiect; 

  

16. proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani 

nr.333/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de execuţie, 

pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu gaze naturale blocuri ANL Aleea Parc nr. 9, 11 şi 13 

din Municipiul Focşani”; 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de 

execuţie, pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu gaze naturale blocuri ANL Aleea Parc nr. 9, 

din Municipiul Focşani”; 

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de 

execuţie, pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu gaze naturale blocuri ANL Aleea Parc nr.11 

din Municipiul Focşani”; 

 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de 

execuţie, pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu gaze naturale blocuri ANL Aleea Parc nr. 13 

din Municipiul Focşani”; 

 

20. proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Focşani nr.309/2011 pentru aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerile de atribuire în 

proprietate a unor suprafaţe de teren în baza art. 36, alin. (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului 

funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

21. proiect de hotărâre privind însuşirea completărilor şi modificărilor aduse anexei la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului nr. 176/2011 pentru însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Focşani; 

 

22. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani 

nr.23/26.01.2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

municipiului Focşani, cu modificările şi compeltările ulterioare; 

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 

16,00 mp. situat în Focşani, str. Alexandru Vlahuţă, nr. 19, judeţul Vrancea, T.175, P.9243 ce 

aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Sima Ion; 
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24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 

36,00 mp., aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, situat în Focşani, str. Mr. 

Gheorghe Sava, nr. 10B;  

 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 

de 315,00 m.p., aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 

1, în vederea construirii unui sediu de partid; 

 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare a energiei termice furnizată 

populaţiei prin sistem centralizat, în municipiul Focşani; 

 

27. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă, pentru Consiliul Local al 

Municipiului Focşani, pe o perioadă de trei luni, începând cu luna Ianuarie 2012; 

 

28. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focşani 

în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani, până la 

soluţionarea contestaţiei formulate de Instituţia Prefectului Judeţului Vrancea împotriva Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 49/2011, prin Hotărâre Judecătorească definitivă şi 

irevocabilă;  

 

29. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focşani 

în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani, până la 

soluţionarea contestaţiei formulate de Instituţia Prefectului Judeţului Vrancea împotriva Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 50/2011, prin Hotărâre Judecătorească definitivă şi 

irevocabilă;  

 

30. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focşani 

în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC CUP SA Focşani, până la soluţionarea contestaţiei 

formulate de Instituţia Prefectului Judeţului Vrancea împotriva Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr. 51/2011, prin Hotărâre Judecătorească definitivă şi irevocabilă;  

 

31. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focşani 

în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC ENET SA Focşani, până la soluţionarea contestaţiei 

formulate de Instituţia Prefectului Judeţului Vrancea împotriva Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr. 52/2011, prin Hotărâre Judecătorească definitivă şi irevocabilă;  

 

32. aprobarea Graficului de desfăşurare al şedinţelor ordinare ale Consiliului Local al Municipiului 

Focşani, pe semestrul I, anul 2012; 

 

33. raport privind transparenţa decizională în administraţia publică, pentru anul 2011;  

 

34. informări, declaraţii politice. 

 

 

 Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 21 voturi „pentru”.         

 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea acordului 

de înfrăţire între Municipiul Focşani, judeţul Vrancea, din România şi oraşul Tivoli, din 

Republica Italiană; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 349. 
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Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării 

sumei de 41.000 lei din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012 pentru organizarea 

şi desfăşurarea activităţilor prilejuite de semnarea acordului de înfrăţire între Municipiul 

Focşani, judeţul Vrancea din România şi oraşul Tivoli, din Republica Italiană;  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 350. 

 

  

 Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea alocării 

sumei de 40.000 lei din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012 pentru organizarea 

manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor 

Române; 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 351. 

 

  

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării 

sumei de 51.500 lei, din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012, Colegiului 

Naţional ,,Unirea” Focşani, pentru organizarea Concursului Interjudeţean de Matematică 

,,Unirea 2012”, ediţia a XI-a;  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 352. 

 

 

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 

bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor 

finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne şi externe la 30 noiembrie 

2011 şi estimat la 31 decembrie 2011, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de 

dezvoltare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 353. 

 

 

 Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea centrelor 

de execuţie bugetară a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul 

Focşani, a căror conducători au calitatea de ordonator terţiar de credite şi arondarea la 

acestea a instituţiilor fără compartiment financiar-contabil propriu; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 354. 

 

 

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea completării 

art.1 din Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.285/04.10.2011 şi nr. 

301/25.10.2011 pentru aprobarea majorării capitalului social al SC ENET SA Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 355. 
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 Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea majorării 

capitalului social al SC ENET SA Focşani, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr. 301/25.10.2011; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 356. 

 

 

 Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 

Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2011;  

  

Dl. consilier Vasile Dobre: „doresc să fac câteva amendamente la acest proiect de hotărâre. 

Ca urmare a faptului că au apărut probleme după ce a fost redactată ordinea de zi, prin 

urmare, în primul rând, doresc să vă propun redistribuirea cheltuielilor de salarii între unităţile de 

învăţământ în baza avizului Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea, transmis prin adresa 

8942/19.12.2011, respectiv, vom reduce bugetul Colegiului Naţional Unirea cu 2000 lei şi vom 

suplimenta bugetele Grădiniţei cu program prelungit nr.7 cu 1000 lei şi bugetul Liceului cu program 

Sportiv Focşani, cu 1000 lei. 

Apoi, dorim să vă supunem aprobării dvs. virări de credite între capitolele bugetare la 

cheltuieli, după cum urmează: să diminuăm cu 151,64 mii lei, capitolul: 8102 – combustibil şi 

energie, subvenţie pentru acoperirea diferenţei de preţ la energia termică livrată către populaţie şi să 

majorăm în acelaşi timp cu aceiaşi sumă, respectiv: 151,64 mii lei, a următoarelor capitole bugetare: 

- 93,64 mii lei, la capitolul: 6502 – învăţământ, pentru următoarele unităţi de învăţământ:  

33,11 mii lei – Grădiniţa nr.7, pentru reparaţii capitale;  

- 10 mii lei – Grădiniţa nr.2, pentru utilităţi, respectiv: încălzire ENET; 

- 13,7 mii lei – Grădiniţa nr.13, pentru reparaţii curente – faţada acestei unităţi d 

învăţământ; 

- 5 mii lei – Şcoala Ştefan cel Mare, pentru utilităţi privind încălzirea; 

- 19 mii lei – Colegiul Tehnic Ion Mincu, pentru utilităţi; din care: 14 mii lei, la ENET şi 5  

mii lei la plata apei la CUP; 

- 12,83 mii lei – Colegiul Naţional Unirea, pentru utilităţi; din care: 4,8 mii lei încălzire – 

gaze, 2,5 mii lei iluminat, 5,73 mii lei verificare centrală şi medicina muncii;    

- 58 mii lei la capitolul:8012 – acţiuni generale economice pentru constituirea fondului de  

întreţinere, înlocuire şi dezvoltare mijloace fixe aferente proiectului de canalizare finanţate din 

fonduri europene nerambursabile; 

- virări de credite între capitolele bugetare la venituri: diminuarea cu 33,11 mii lei  a  

veniturilor alocate secţiunii de funcţionare şi majorarea cu aceeaşi sumă, respectiv cu 33,11 mii lei a 

veniturilor aferente a secţiunii de dezvoltare; 

- la bugetul unităţilor finanţate parţial sau integral din venituri proprii: propunem  

majorarea bugetului Colegiului Naţional Unirea, cu 2000 lei venituri şi cheltuieli. 

Acestea au fost amendamentele pe care am dorit să vi le supun atenţiei şi aprobării dvs. 

stimaţi colegi, la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 

municipiului Focşani pe anul 2011”. 

 

  Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan: „am şi eu un amendament.  

  Să solicităm, datorită faptului că avem o Piaţă a Unirii nouă şi trebuie să păstrăm o tradiţie, 

o să solicit, diminuarea cu 260 mii lei de la combustibil şi energie şi majorarea cu 260 mii lei la 

Cultură, recreere şi religie, transfer, către instituţii publice, de spectacole şi concerte, mă refer aici la 

Ţara Vrancei, majorarea practic a bugetului Ansamblului Folcloric Ţara Vrancei la venituri, cu 270 

mii lei, din care: 260 mii lei subvenţie de la bugetul local şi 10 mii lei venituri proprii, din prestări 

servicii, repartizate pentru activităţi culturale, sumă necesară pentru organizarea în parteneriat cu 

Consiliul Judeţean Vrancea a Revelionului din acest an”. 
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Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, nefiind adoptat cu 

21 voturi „abţineri”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier  Vasile Dobre şi 

amendamentul d-lui Consilier Bogdan Emilian Matişan, se adoptă cu 20 voturi „pentru” şi 1 vot 

„abţinere” din partea d-lui consilier Vasile Istudor devenind hotărârea nr. 357. 

 

  

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare 

Servicii Publice Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 358. 

 

 

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.322/29.11.2011 transformarea unor 

posturi din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Focşani în 

vederea promovării persoanelor încadrate pe aceste posturi într-un grad sau treaptă 

superioară; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 359. 

 

 

Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 224/2011 pentru stabilirea drepturilor 

salariale ale d-nei Dima Violeta consilier juridic, gradul II, gradaţia 2, clasa de salarizare 38 

în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Municipiului Focşani;  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 360. 

 

 

Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 225/2011 pentru stabilirea drepturilor 

salariale ale d-lui Racoviţă Jalova Mihai Cosmin, inspector de specialitate, gradul II, gradaţia 

2, clasa de salarizare 38 în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local 

Municipiului Focşani;  

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 361. 

 

 

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea listei 

nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, 

conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 

republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 70/22.02.2011 privind aprobarea 

listei de priorităţi; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 362. 



 8 

Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 204/2009 pentru aprobarea depunerii 

proiectului ,,Reabilitare, modernizare şi dotări – Colegiul Naţional Unirea” şi a cofinanţării 

cheltuielilor legate de proiect; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 363. 

 

 

Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.333/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-

economici, faza proiect tehnic de execuţie, pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu gaze 

naturale blocuri ANL Aleea Parc nr. 9, 11 şi 13 din Municipiul Focşani”; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 364. 

 

 

Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de execuţie, pentru obiectivul de investiţii 

„Alimentare cu gaze naturale blocuri ANL Aleea Parc nr. 9, din Municipiul Focşani”; 

 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 365. 

 

 

Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de execuţie, pentru obiectivul de investiţii 

„Alimentare cu gaze naturale blocuri ANL Aleea Parc nr.11 din Municipiul Focşani”; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 366. 

 

 

Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de execuţie, pentru obiectivul de investiţii 

„Alimentare cu gaze naturale blocuri ANL Aleea Parc nr. 13 din Municipiul Focşani”; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 367. 

 

 

Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind completarea anexei 

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.309/2011 pentru aprobarea 

tabelului nominal reprezentând propunerile de atribuire în proprietate a unor suprafaţe de 

teren în baza art. 36, alin. (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 368. 
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Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind însuşirea completă- 

rilor şi modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 176/2011 

pentru însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 

Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 369. 

 

 

Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.23/26.01.2010 privind aprobarea 

Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani, cu 

modificările şi compeltările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 370. 

 

 

Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 

fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 16,00 mp. situat în Focşani, str. Alexandru 

Vlahuţă, nr. 19, judeţul Vrancea, T.175, P.9243 ce aparţine domeniului privat al municipiului 

Focşani, către Sima Ion; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 371. 

 

 

Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 

prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 36,00 mp., aparţinând domeniului privat al 

municipiului Focşani, situat în Focşani, str. Mr. Gheorghe Sava, nr. 10B;  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 372. 

 

 

 Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 315,00 mp., aparţinând 

domeniului privat al municipiului Focşani, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, în vederea 

construirii unui sediu de partid; 

 

 Dl. consilier Eugen Popa :  „este bine că s-a iniţiat acest proiect de hotărâre dar, am câteva 

nelămuriri. 

În primul rând: cum s-a rezolvat acele cereri de acordare în compensare pentru terenul 

respectiv, preţul licitaţiei de 40 lei/mp./an pentru concesiune, modul de desfăşurare a licitaţiei, ar fi 

fost mai bine cu strigare deschisă, cu paşi, şi nu se spune nimic de publicitatea licitaţiei. 

Să o luăm cu începutul: situaţia acestui teren”. 

 

Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană:  „aş începe cu ultima 

întrebare.  

În ceea ce priveşte publicitatea, se va face în presa locală. Obiectul acestui proiect este, 

concesionarea prin licitaţie publică, nu oricui, ci unui partid sau celui care adjudecă, cei care se 

înscriu, adjudecă cel care oferă preţul cel mai mare.  
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Este o licitaţie publică cu strigare în care pasul este bine determinat, iar preţul de 40 

lei/mp./an, este preţul stabilit printr-o hotărâre a Consiliului Local mai veche. 

Proiectul de hotărâre, vine să răspundă solicitării Partidului Naţional Liberal. Dumnealor au 

solicitat, dvs. prin acest proiect de hotărâre sau prin ceea ce votaţi aprobaţi sau nu, concesiunea, 

repet, prin licitaţie publică pentru edificarea unui sediu de partid. Sunt excluse persoanele fizice sau 

alte persoane juridice, cu excepţia partidelor, bineînţeles. 

În ceea ce priveşte compensarea, nu ştiu la ce vă referiţi? Am amintit în raport, că există un 

dosar aflat pe rolul Curţii de Apel Galaţi, în care instanţa cerea precizări cu privire la suprafaţa 

situată în acest amplasament, e adevărat, de doar 120 mp., dacă poate fi acordat în compensare. Nu 

există astăzi, când discutăm, o hotărâre prin care, această suprafaţă a fost dispusă, sau pentru care  

s-a dispus, restituirea în natură. 

  

Dl. consilier Eugen Popa : „deci, este liber de sarcini?”. 

 

Dl. Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană:  „este liber de sarcini”. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase:  „şi partidul nostru ar vrea să construiască un sediu şi ar 

trebui să ne bucurăm că s-a scos această suprafaţă de teren, însă, eu nu înţeleg un lucru: mie, mi se 

pare această concesionare prin licitaţie, destul de limitată. 

Dacă, de exemplu, ar fi un teren cu valoare, în centrul oraşului, vine cineva şi vrea să facă o 

locuinţă pentru tineri, sau o grădiniţă, o şcoală. Este bine că se scoate prin licitaţie, dar, eu cred că 

nu ar trebuie să fie limitat. Cine dă mai mult, a luat acel teren, nu? 

Poate vrea să se înscrie cineva privat?” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan: „proiectul de hotărâre, propune: 

scoaterea la licitaţie a acestui teren cu destinaţia – sediu partid politic, la solicitarea petentului – 

P.N.L.  

Deci, acolo nu poate fi construit altceva, şi clădirea respectivă nu poate avea altă destinaţie 

decât sediu de partid politic, dl.secretar, la aceasta s-a referit”. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase: „eu am vrut să spun aşa: că nu mi se pare corect, că un teren 

al municipiului Focşani se limitează, iar municipalitatea, Primăria, nu va încasa o sumă, consfinţită 

prin piaţa liberă. Cine participă la licitaţie?” 

 

Dl. Primar al municipiului Focşani Decebal Bacinschi: „dacă orice partid, orice agent 

economic, doreşte ceva de la noi, să concesioneze, să cumpere o suprafaţă de teren sau alt bun, noi 

suntem obligaţi să iniţiem un proiect de hotărâre. 

Partidul Naţional Liberal,  a solicitat acest teren pentru construcţia unui sediu. În aceste 

condiţii, dacă dvs. aprobaţi, mergem pe ideea, că acolo poate fi construit un sediu de partid. 

Poate participa oricine la licitaţie. Dacă nu se aprobă acest proiect,  mâine, poimâine, poate 

veni cineva să solicite acel teren pentru altă activitate şi în aceste condiţii, noi vom scoate cu această 

destinaţie. 

Nu-l aprobaţi, atunci va rămâne din nou, liber. Dânşii au făcut o solicitare, dl. viceprimar 

Dobre a iniţiat acest proiect de hotărâre, în condiţiile în care suntem obligaţi prin lege, să supunem 

atenţiei Consiliului Local orice solicitare”. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase: „dvs. spuneţi că s-a propus acest proiect de hotărâre, dacă se 

votează, bine, dacă nu se votează, bine.  

Eu am vrut să vă spun că nu mi se pare corect, să se limiteze. Asta am vrut să spun. E 

adevărat, prin vot se adjudecă, sau nu se adjudecă acest teren. Dar nu mi se pare moral, ca un teren 

din centrul oraşului să nu poată fi scos la licitaţie – liber, în piaţa liberă, ca să spun aşa, şi se scoate, 

limitat, într-o variantă limitată”. 
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Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „d-le consilier, faceţi un 

amendament.  

Obiectul acestui teren, să fie pentru edificarea unui spaţiu comercial şi a unui partid politic şi 

cine se înscrie şi oferă mai mult, câştigă.  

Obiectul acestui proiect, răspunde solicitării P.N.L. Nu aveam cum să dăm destinaţie pentru 

un viitor spaţiu comercial, ci doar partid şi prin licitaţie publică”. 

 

Dl. consilier Ioan Liviu Oloeriu:  „eu când am văzut proiectul colegilor liberali, am zis: 

iată d-le un lucru bun, un partid îşi face sediu, şi-l construieşte, un exemplu de urmat. 

Nu ştiu de ce, dl. consilier Tănase, care şi-a început discursul că-şi doreşte un sediu, nu 

participă la licitaţie, să ridice preţul licitaţiei, astfel încât Primăria să câştige foarte mulţi bani. Deci, 

sunteţi liberi. 

Din punctul meu de vedere, explicaţia dl. secretar Corhană, există, dar pentru un sediu 

politic, pentru că, trăim într-o democraţie, motoarele democraţiei sunt partidele politice, sediile 

partidelor politice sunt reprezentative, atât pentru comunităţi, pentru ţară.  

Deci, oportunitatea construirii unui sediu de partid într-o zonă, aşa cum este aleasă şi cerută 

de liberali, nu văd de ce să o modificăm. Acolo, din punctul meu de vedere, ca oportunitate, se 

poate construi foarte bine, un sediu de partid politic. Ar fi o licitaţie foarte interesantă, o licitaţie cu 

strigare, între PD-L şi PNL, să vedem cine bate”. 

 

Dl. consilier Ionel Preda:  „îmi pun întrebarea dacă în cadrul Primăriei mai sunt şi alte 

terenuri care stau probabil undeva, la cartotecă ascunse, şi la care probabil nu au acces de informare 

decât domnii primari sau viceprimari şi nu înţeleg de ce acest teren a ieşit acum, prin grija d-lui 

viceprimar Dobre.  

Dacă sunt terenuri şi le avem, de ce nu le scoatem public, are dreptate dl. consilier Tănase, 

de ce trebuie să-l ia PNL, de ce nu-l scoatem afară, să poată participa oricine, de ce nu punem un 

afiş undeva, prin care Primăria să anunţe că are terenuri pentru concesionare, pentru vânzare, pentru 

orice probleme şi atunci, vă spun eu sigur, că probabil s-ar găsi nişte beneficiari mai importanţi 

pentru oraş, decât un sediu de partid.  

Este oarecare incompatibilitate a mea, vis a vis de apariţia acestui proiect, pe care dl. 

viceprimar Dobre l-a şi scos repede de la dospit, l-a scos afară, hai să facem sediu de partid.  

Să facem şi sedii de partid dar, de ce nu am face şi altceva. Poate că în oraşul Focşani, la 

momentul acesta sunt alte urgenţe şi putem construi pe acel loc, care stă probabil de foarte mult 

acolo şi altceva”. 

 

Dl. consilier Gheorghe Stan: „consider că acest proiect nu contravine nici unei legi. În 

afară de asta, ca o glumă, PNL, vrea să păstreze un echilibru între PD-L şi PSD. Acesta este locul, 

pe care l-am găsit noi, care este la mijloc”. 

 

Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „în funcţie de interese politice”. 

 

Dl. consilier Eugen Popa: „în ideea celor spuse de dl. consilier Oloeriu, pentru că licitaţia 

este în plic, haideţi să facem amendamentul”. 

 

Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „procedura licitaţiei, 

presupune practic, o divizare a procedurii. 

Există 2 plicuri. Dvs. aţi citit trunchiat proiectul, plicurile se introduc unul în altul. 

Documentele de calificare în unul, iar oferta financiară în celălalt. Licitaţia este cu strigare a celor 

înscrişi. Nu există o procedură de adjudecare a terenului în plic. Nu sunt oferte în plic. Este licitaţie 

publică cu strigare. Preţul de pornire fiind: 40 lei/mp./an”. 

 

Dl. consilier Eugen Popa: „cu paşi”. 
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Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „cu paşi, evident”. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase: „înainte de a face un amendament, eu vreau să mă fac înţeles, 

probabil că nu aţi înţeles bine. 

Eu nu mă opun ca PNL să-şi facă sediu, este o iniţiativă foarte bună, numai că eu vreau să 

fac amendamentul în sensul că: aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 

de 315 mp. aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, str.Dobrogeanu Gherea nr.1. Atât. 

Fără a limita în vederea construirii unui sediu de partid. Participă toată lumea la licitaţie”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan: „se referă la schimbarea titlului 

proiectului”. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase: „să nu mai conţină: în vederea construirii unui sediu de 

partid. Să participe toată lumea la licitaţie. Dacă PNL-ul oferă cel mai bun preţ, foarte bine, îl 

adjudecă şi îşi construieşte sediu de partid. Nu că ar fi cineva împotrivă să îşi construiască PNL-ul 

sediu de partid. 

Nu mi se pare corect şi asta şi faţă de cetăţenii municipiului Focşani”. 

 

Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „nu putem da oricare 

destinaţie terenului acolo. Dar poate cel care adjudecă fără a da o destinaţie prin proiectul de 

hotărâre vrea să facă ceva împotriva legii. Aprobăm împotriva legii. Trebuie să ne gândim. Dacă vă 

gândiţi, la spaţiu comercial, farmacie, un alt obiectiv, trebuie definit astăzi, aici.  

Asta înseamnă, că oricine poate să vină şi să concesioneze, să facă orice, asta este dorinţa? ” 

 

Dl. consilier Neculai Tănase: „să se completeze, şi spaţiu comercial, să se diversifice”. 

 

Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „asta vă rog să precizaţi. 

Dacă vă gândiţi să limitaţi, sau să daţi o destinaţie viitoare acestui teren, să o faceţi. Nu prin licitaţie 

publică, pentru orice”. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase: „în momentul de faţă, este limitat”. 

 

 Dl. consilier George Mardare: „dl. secretar Corhană, a spus exact ce am vrut să spun eu, a 

face orice acolo este o aberaţie. Se trezesc unii şi vând etnobotanice. 

În momentul în care dorim să precizăm ce să se facă acolo trebuie enumerat exact, ce 

considerăm noi că este posibil să se facă acolo, ce activitate normală să se desfăşoare în acel loc. 

Eu aş vrea să întreb: a fost oare vreo solicitare a consilierilor de la PD-L pentru a face ceva 

pentru binele comunităţii şi s-a spus că nu există loc? De ce abia acum s-au trezit, când un partid 

vrea să-şi facă un sediu”. 

 

Dl. consilier Eugen Popa: „ ce legătură are asta?”. 

 

Dl. consilier George Mardare: „pentru că spuneţi că s-au ţinut locurile la dospit, că s-au 

scos din frigider. Astea cunt nişte chestii care duc cu gândul unde nu trebuie. Aţi cerut vreodată şi vi 

s-a spus că nu există loc? De ce nu aţi venit niciodată cu o propunere de a face ceva, de a solicita de 

la Primărie, spre binele comunităţii ?”. 

 

D-na consilier Doina Fodoreanu:  „vreau să-i dau un răspuns d-lui consilier Preda. Terenul 

acesta, să ştiţi d-le consilier, despre terenul acesta se tot discută de două mandate, şi este publică 

informaţia vis-a-vis de el. 
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Dacă îmi aduc bine aminte şi în mandatul trecut a intrat în şedinţă de consiliu de două – trei  

ori acest teren. Deci, nu a fost ascuns, iar lista terenurilor puteţi să o găsiţi, puteţi să o solicitaţi 

public şi chiar în şedinţă de consiliu”. 

 

Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „eu sunt de acord cu cererea dumnealor şi atâta vreme cât este 

licitaţie, n-au decât alte partide să-şi ridice preţul. Cândva, exista un sediu de partid pentru întreaga 

regiune, mă refer la fosta Şcoală Comercială, dar nu ne mai amintim de asta. 

D-le consilier Mardare, când eu solicitam să se găsească soluţii pentru spaţiul de la Colegiul 

Unirea, când ceream soluţii pentru spaţiul de la Şcoala nr.9, atunci dădeam din umeri toţi. 

La Colegiul Unirea, teren de sport nu mai există, pentru că s-a construit acolo zid şi se vor 

construi două case; la terenul de la Şcoala nr.9, se construieşte un hotel, minihotel. 

Deci, au fost situaţii în care noi ceream, pentru comunitate, anumite soluţii şi cu toate 

acestea nu s-au găsit. Deci, adevărul este pe undeva pe la mijloc”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan: „supun la vot amendamentul d-lui 

consilier Neculai Tănase”. 

 

Dl. Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „care amendament ?” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan: „vă menţineţi amendamentul?, 

formulaţi-l vă rog”. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase: „acelaşi articol prin care se scoate specificarea, să fie sediu 

de partid. Spaţiu comercial, poate să fie şi sediu de partid, locuinţe sociale, grădiniţă, şcoală. Deci, 

adăugaţi, grădiniţă, şcoală, spaţiu comercial”. 

 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, fiind adoptat 

cu 15 voturi „pentru” şi 6 „abţineri” din partea d-lor consilieri: Vasile Istudor, Eugen Popa, Neculai 

Tănase, Ionel Preda, Cristinel Şuşu şi d-na consilier Lucica Chiper, devenind hotărârea nr. 373. 

 

 

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea preţului 

local de facturare a energiei termice furnizată populaţiei prin sistem centralizat, în municipiul 

Focşani; 

 

 Dl. consilier Ioan Liviu Oloeriu:  „pentru că spiritul Crăciunului l-am călcat în picioare la 

proiectul anterior, o să vă întreb stimaţi colegi, cum aţi calculat dvs., bineînţeles pentru început 

suma aceasta de 225,97 lei ?”. 

 

Dl. consilier Ionel Preda: „în l6.11.2010, cu hotărârea 341, dacă vă uitaţi, proiect privind 

realizarea pe termen mediu a unei politici tarifare, privind  preţul de referinţă a energiei termice 

pentru populaţie, necesară implementării proiectului reabilitare în sistemul de termoficare urbană la 

nivelul municipiului Focşani pentru perioada: 2009 – 2010, în scopul conformării la legislaţia de 

mediu de creştere a eficienţei energetice, finanţate din fondurile de coeziune în cadrul programului 

operaţional, anexa 3, prioritar. 

Şi dacă veţi vedea, la HCL 341, hotărâre pe care de fapt, nu altcineva, decât tot noi am 

votat-o şi care este legală, şi este în fiinţă, vă veţi uita acolo, foarte frumos că, gradual la 2010, la 

2011, la 2012, preţul, aşa am aprobat noi, d-le consilier, şi dacă mă întrebaţi pe mine acum, ce 

calcule au stat atunci, trebuie să răspundem toţi cei care suntem aici. 

Preţul aferent anului 2012, este 225,97 lei. Acesta este răspunsul, la care de fapt, trebuie să 

vină toţi consilierii locali care au semnat acest proiect de hotărâre şi care este în fiinţă”. 
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Dl. consilier Ioan Liviu Oloeriu:  „fiţi convins, ştiam de unde vine acest preţ, de altfel, ştiţi 

că l-am discutat şi în şedinţa de comisie. 

Eu vă întreb lucrul acesta pentru că în momentul când iniţiaţi un proiect de o asemenea 

importanţă, bănuiam că făceaţi şi nişte calcule sau un sondaj, văzând cum a curs noul preţ al Gcal., 

ce s-a întâmplat în această perioadă de când cetăţenii au început să plătească căldură”. 

Aş vrea să întreb, la această oră ce preţ plăteşte cetăţeanul pe Gcal. ţinând cont că proiectul 

iniţiat de noi este suspendat de Instituţia Prefectului. Cât se plăteşte acum ? 

Înţeleg, 203 lei, deci, în ce situaţie ne aflăm stimaţi colegi? Ne aflăm în situaţia încălcării 

unui proiect european, cu surse europene, deci, noi avem un preţ, sub preţul minim la acest moment. 

De ce, pentru că s-a suspendat proiectul, şi o spun şi o s-o spun chiar dacă o să am presiuni, sau să 

păţesc ceva, că acest lucru a fost făcut prin voinţa de a arăta populaţiei că un prefect poate să 

întoarcă un preţ înapoi, şi nu că un prefect este pus acolo, să respecte legea. 

Iar în situaţia aceasta, este posibil ca proiectul pe care-l avem pentru modernizarea ENET-

ului să aibă probleme. E simplu de găsit pe cel ce va suporta şi daunele”. 

Deci, ceea ce v-aş putea spune eu, dar poate dl.Primar ne spune, cred că luna ianuarie va fi 

momentul de analiză când v-om propune un alt preţ pentru Gcal.”. 

 

Dl.Primar al municipiului Focşani Decebal Bacinschi: „domnilor consilieri: am aprobat 

un preţ, 203 lei. Am început să derulăm proiectul de reabilitare termică a oraşului, a centralei şi 

reţelelor, am aprobat un preţ de 270 lei, după care a dispărut subvenţia, şi am rămas la preţul de 

399,21 lei/Gcal. în condiţiile în care am fost de acord să mărim cota ajutoarelor, de la 786 lei la 

1000 lei venit net/pers. şi la 1300 lei pentru persoane singure, în aşa fel încât cetăţeanul să plătească 

tot 270 lei/Gcal. şi nicidecum 399,21 lei. Pentru că, după cum ştiţi, grila de venituri era crescândă şi 

am dat-o şi noi invers în aşa fel încât să se echilibreze pe undeva, să rămână la 270 lei/Gcal. Aţi fost 

toţi de acord şi am votat treaba aceasta.  

În condiţiile în care, din aproape 18000 de locuitori din municipiul Focşani, 6000 de familii 

beneficiază de acest ajutor, deci, ar fi trebuit să plătească 270 lei/Gcal., iar restul, 399,21 lei/Gcal. 

Prefectura, nu a fost de acord. Am explicat şi am spus treaba aceasta din momentul în care 

am început să calculăm aceste ajutoare. Nu ştim ce efort va fi din partea Primăriei pentru că, 

schimbându-se datele problemei, plecând de la 615 şi ajungând la 786 şi noi implicit am ajuns la 

1000, nu ştim câţi vor beneficia  şi ce valoare va trebui să dăm practic din bugetul local. 

Prefectura ne-a respins, au făcut contestaţie şi ne-au dus la 203 lei/Gcal. 

Ce se întâmplă, sunt câteva lucruri care din punctul meu de vedere nu sunt normale. 

Una, ducându-ne la 203 lei/Gcal. punem în pericol acest proiect de reabilitare termică. Noi, 

este adevărat, am votat 270 lei/Gcal. E acest preţ 225 sub care nu avem voie să coborâm aşa sunt 

datele puse în proiect. 

A doua, micşorând valoarea aceasta pe care trebuie să o plătească cetăţeanul, noi nu facem 

altceva decât, luăm bani de la bugetul local şi ajutăm Ministerul Muncii, pentru că efortul din 

punctul de vedere financiar al Ministerului Muncii scade, în condiţiile în care Gcal. scade. Efortul 

cade pe umerii noştri. 

A treia, care mie mi se pare cea mai importantă, şi aş vrea să ştie şi cetăţenii lucrul aceasta. 

În condiţiile în care Prefectura pierde acest proces, pe lunile noiembrie şi decembrie, 

urmează imediat facturarea lunii decembrie, pentru că jumătate din luna octombrie a fost facturată 

la 270 lei/Gcal. Prefectura a atacat aceste dispoziţii, începând cu data de 1 noiembrie şi în aceste 

condiţii, noi a trebuit să facem toate calculele pe 203 lei/Gcal. 

Dacă cumva, Prefectura va pierde acest proces, atunci, cineva va trebui să plătească 

diferenţa de preţ, de la 203 lei la 399,21 lei. Cine o să plătească, Prefectura sau cetăţeanul?  

O să ne trezim la un moment dat, că cetăţeanul care beneficiază de sistem centralizat, va 

plăti factura lunii curente şi diferenţa de preţ de la 203 lei la 399,21 lei. Acesta este cel mai 

periculos lucru care se poate întâmpla. 
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În şedinţa de buget, am spus în felul următor, lăsaţi-ne să ne facem bugetul pe anul 2012, în 

condiţiile în care am făcut proiectul pentru anul 2012, vedem ce cheltuieli avem ne putem da seama 

atunci cu cât putem noi să venim să suportăm această Gcal. 

Vreau să fă informez că anul acesta, Primăria municipiului Focşani, a plătit 198 miliarde lei 

subvenţie la căldură. Până la această dată, noi am plătit 198 miliarde lei, bani vechi. Ne putem 

permite la anul să mai plătim aproape 200 milierde lei, în condiţiile în care avem de susţinut 

proiectele europene de la Şcoala nr.9, PIDU din Sud, reabilitarea termică a centralei şi reţelelor şi 

cred că până la sfârşitul anului vom semna şi cu Colegiul Unirea ? 

Din cauza aceasta cred că va trebui să ne facem câteva socoteli să vedem cât putem să 

suportăm şi unde să putem duce această Gcal.”. 

 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu: „eu aş pune o întrebare. Dacă tot s-a propus acest proiect, nu 

am văzut în anexă, sau poate nu am auzit eu, nu s-a făcut nici o trimitere, de unde bani.  

Au venit cumva dumnealor ş au spus că vor susţine prin ministere sau va aduce vreun domn 

deputat PD-L sau senator în următoarea perioadă vreo sumă de bani, pentru a ajuta acest proiect. 

Măcar, cum s-a procedat la Braşov, la Botoşani, la Piatra Neamţ, deci, se pot lua exemple”. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase:  „dl.Primar a spus în mare parte exact aşa cum s-a întâmplat. 

Majoritatea din Consiliul Local au propus 399,21 lei/Gcal, noi am zis să menţinem acea hotărâre 

341, în care am spus că facem o mărire graduală, a preţului, iar pentru 2012 preţul trebuie să fie de 

225,97, exact cum propunem prin proiect. 

Însă, cum spuneţi dvs., ştiţi, că pentru a depune acel dosar pentru reabilitarea centralei, 

trebuiesc îndeplinite nişte condiţii şi nu poţi să faci mărire de preţ fără să ţii cont de veniturile 

populaţiei. 

Factura nu trebuie să depăşească 8% din venitul populaţiei, factura pe energie termică. 

Tocmai, prin acestă hotărâre s-a ţinut cont de posibilitatea cetăţenilor din Focşani şi atunci, noi 

trebuie să ţinem cont în continuare, nu putem să-i lăsăm aşa deodată, gata, vă descurcaţi. 

După cum ştiţi foarte bine, noi am încercat o mărire graduală a Gcal. şi de fiecare dată 

ne-am lovit de poziţia dvs., probabil, pentru binele cetăţenilor, poate şi populist, dar, am ajuns în 

acest punct în care nu putem să facem o creştere bruscă, de 400, cum propuneţi dvs. Iar Prefectura, 

mi se pare normal să reacţioneze la acel preţ care este megalomanic. Haideţi să fim serioşi.  

Dacă este să ne gândim, dl.Popescu, de la ENET, a propus din câte îmi aduc aminte, un preţ 

de 500 lei/Gcal., iar ANRE-ul nu a putut să accepte asemenea preţ pentru că sunt foarte multe 

cheltuieli eligibile. Asta datorită faptului că nu s-au făcut investiţii în centrală, datorită reţelei de 

distribuţie, şi atunci, dacă după atâţia ani de zile, dacă nu s-au făcut investiţiile necesare, nu putem 

deodată să facem această creştere bruscă, de 400 lei/Gcal. Este imposibil. 

Ştiu că este o povară pentru bugetul municipiului Focşani, fără discuţie, dar trebuie să ţinem 

cont şi de cetăţeni. Suntem într-o perioadă de criză, economia nu mai duduie, vedeţi ce se întâmplă 

în toată Europa”. 

 

Dl. consilier Vasile Dobre: „d-le consilier Tănase, eu cred că noi suntem de acord în 

principiu, că este o povară pe umerii unor cetăţeni din municipiul Focşani, dar nu sunteţi de acord 

ca această povară să o împărţim cumva, pe din două. Adică, pe de o parte, bugetul Primăriei 

municipiului Focşani şi pe de altă parte bugetul centralizat al acestei ţări ? 

Cred că dvs. aţi putea să faceţi mai mult în această direcţie, dat fiind faptul că sunteţi 

reprezentanţii principalului partid aflat la putere în România şi este bine să ne amintim cu toţii că 

guvernul nostru a redus în totalitate, a scos practic subvenţia acordată cetăţenilor pe această 

problemă, care reprezintă, încălzirea populaţiei din România. Probabil, din motive întemeiate mă 

gândesc, cum şi noi facem aici, pentru că ne uităm în fundul sacului şi vedem că nu se mai găseşte 

nimic acum. Asta pe de o parte. 

Pe de altă parte, ar trebui să înţelegem cu toţii, faptul că 50% sau în jur de 50% din cetăţenii 

municipiului Focşani, în momentul de faţă nu au nici o treabă cu sistemul centralizat de producere 
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şi distribuţie a energiei termice, deci, nu sunt racordaţi la ENET. Plătesc taxe şi impozite şi ne-au 

solicitat de fiecare dată, să facem altceva cu aceşti bani cu care aceşti cetăţeni îi plătesc la bugetul 

Primăriei municipiului Focşani. 

Spunea dl. Primar un pic mai înainte că, din 17800 de locuinţe racordate la ENET, 6000 

locuinţe primesc ajutoare de căldură şi iată că acest cuantum a fost majorat prin grija Consiliului 

Local , prin grija Primăriei municipiului Focşani peste ceea ce a putut să ofere bugetul naţional, 

ajungând la 1000 de la 680, pentru familii cu mai mult de 2 persoane sau mai mult de o persoană şi 

la 1300 la familiile cu o singură persoană. 

În aceste condiţii, şi dat fiind faptul că sacul  este gol şi necesităţile sunt foarte mari nu 

credem că ar trebuie să ne prioritizăm altfel, acest buget pe care îl avem? Eu cred că, da.   

Şi atunci, şi dvs. aţi dorit în anii trecuţi, să facem o majorare, e adevărat, eşalonată, dar până 

la urmă, tot aici s-ar fi ajuns. Şi tot facem acest lucru eşalonat, adică, supunem poporul acesta, iar 

dacă ne referim la cetăţenii municipiului,  la o durere continuă  care nu se mai termină niciodată. 

Să înţelegem odată, că nu mai putem continua aşa. Să avem în vedere că, preţul de 

producere a unei Gcal. din Focşani, costă 450 lei, din datele furnizate de ENET. Deci, unde ne 

aflăm? 203 – 450, restul, fie este pierdere, fie trebuie suportată de către cineva, această diferenţă 

trebuie suportată de cineva. Cine o suportă, când şi de unde?  

Nu înţelegem că nu se mai poate merge cu populisme, chiar nu se mai poate merge aşa 

orbeşte, chiar trebuie, indiferent că suntem de stânga, de dreapta, trebuie să spunem lucrurilor pe 

faţă. Să spunem: stop, nu se mai poate. 

Îmi cer scuze, dar, chiar nu se mai poate”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan: „s-a vorbit aici despre veniturile 

populaţiei, nimeni nu se gândeşte la veniturile populaţiei. 

ANRE-ul şi ANRSCE-ul care au stabilit conform datelor obţinute de la ENET şi ţinând cont 

de veniturile populaţiei, a stabilit preţul de 399,21 lei/Gcal. Preţ pe care Consiliul local, l-a acceptat 

în totalitate. Cine trebuie să se gândească la veniturile populaţiei, nu ANRSCE-ul? 

Mai mult decât atât, Guvernul, eliminând subvenţia la căldură, s-a gândit vreo clipă la 

veniturile populaţiei? 

Consiliul local şi municipalitatea Focşani, s-au gândit la veniturile populaţiei şi au venit cu 

un proiect de hotărâre care suplimentează ajutoarele de căldură pentru persoanele care au într-

adevăr nevoie de acest ajutor. Pentru că nu au venituri. 

Tot timpul vorbim şi devenim dintr-o dată foarte buni şi spunem, ne gândim la veniturile 

populaţiei, în condiţiile în care Prefectura vine şi ne contestă hotărâri corecte luate în Consiliul 

local. 

Preţul propus de dvs. stimaţi colegi, va duce, dintr-un calcul făcut de compartimentul tehnic 

şi economic al Primăriei, la amputarea cu 67,7% din bugetul local, din impozitele şi taxelor locale, 

pentru susţinerea acestui preţ. Unde credeţi că o să ajungem. 

V-am spus tot timpul, avem 6 proiecte europene mari de implementat în municipiul Focşani, 

pentru toţi cetăţenii municipiului Focşani, nu doar pentru o parte din cetăţenii municipiului Focşani. 

Indiferent că v-au votat sau nu, toţi cetăţenii municipiului Focşani trebuie trataţi la fel”. 

 

Dl. consilier Ioan Liviu Oloeriu:  „cred că ne încrâncenăm, poate pe drept cuvânt, e vorba 

de căldura din casele focşănenilor. 

Dl.Primar a spus-o, am spus-o şi eu, în luna ianuarie am putea să avem o discuţie în urma 

căreia, să stabilim un preţ corect pentru Gcal.  

De data asta nu mai spun cu titlu de glumă sau de critică. Haideţi să încercăm, ajutaţi-ne şi 

evident, vă va fi recunoscut meritul. Să se aducă către municipiul nostru nişte sume de bani pe care 

le putem distribui către nevoile comunitare, pentru a putea aloca banii pe care îi avem spre 

subvenţia la căldură. Măcar să primim alocaţii proporţional, după câţi cetăţeni avem noi, aşa cum au 

primit alte municipii sau alte localităţi din ţară. 
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Eu cred că putem construi ceva bun, mai ales că meteorologii spun că iarna vine din 

ianuarie, până acum a fost din fericire, mai cald afară. Asta este o propunere a mea. 

Plec de la ideea de bună credinţă a dvs. când aţi făcut acest proiect, şi aţi spus că preţul este 

mare.  

Plec de la buna credinţă, că în spatele lui poate exista şi o altă strategie, nu vreau să discut 

azi de ea, discutăm în ianuarie”. 

 

Dl.Primar al municipiului Focşani Decebal Bacinschi: „în urma recensământului, în 

municipiul Focşani, sunt 34500 unităţi locative, dintre acestea, 18000 unităţi locative, beneficiază 

de sistemul centralizat, şi sunt convins, că împreună cu dvs., după cum a spus şi dl. consilier 

Oloeriu, vom găsi o soluţie, pe unii să nu-i dezavantajăm, pe unii să-i avantajăm. 

Îmi este foarte greu să explic cetăţenilor din Cartierul Mândreşti, de ce dânşii trebuie să 

suporte subvenţia la Focşani. Nu pot să le explic treaba aceasta. 

Noi trecem printr-o perioadă acum, şi sunt convins, odată cu punerea în funcţiune a noii 

centrale, cu reabilitarea sistemului de termoficare, a punctelor termice, a reţelelor şi tot ce avem noi, 

preţul Gcal, să scadă şi să ajungem aşa cum a fost calculat în proiect, la nişte preţuri acceptabile. 

Mai avem încă o treabă, dacă nu facem tot lanţul acesta, începând de la centrală şi până în 

casa omului, nu am făcut absolut nimic. 

Aşa cum a spus şi dl.consilier Oloeriu, ajutaţi-ne să aducem bani, să reabilităm faţada 

blocurilor. Să facem faţadele, pentru că omul, chiar dacă Gcal este mai scumpă, plăteşte mai puţin, 

datorită pierderilor, eliminării pierderilor. 

Toate aceste treburi, trebuie să le rezolvăm împreună, să luăm nişte decizii împreună”. 

 

Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „pe mine m-a emoţionat ce a spus dl.consilier Dobre.  

Vreau să vă aduc aminte că în începutul Consiliului local, începutul mandatului, când 

dumnealor erau de partea asta, noi propuneam un preţ al Gcal., acum fiind de partea cealaltă, acum 

înţeleg de ce sediul de partid trebuie pus la mijloc, pentru că trebuie să batem, când cu unii, când cu 

alţii. 

Tonul pe care l-a dat dl.consilier Oloeriu, este ton de sărbătoare şi este foarte bine aşa. 

Oricare parte ar propune, cealaltă sare, este o problemă pe care, nu noi consilierii locali o rezolvăm, 

ci cei care sunt dincolo, la butoane. Aceia trebuie să se întâlnească şi să stea de vorbă, pentru că noi 

nu facem altceva decât să ajungem să ne jignim, să ridicăm tonul şi parcă este păcat”. 

 

Dl. consilier Eugen Popa: „chiar dacă acest proiect nu va trece, măcar am văzut din partea 

d-lui Primar şi din partea grupului USL că doresc să reconsidere poziţia faţă de preţul de 399,21 

lei/Gcal., sumă care este foarte mare. Omeneşte, nu putem să acceptăm să se ajungă aici, nici vorbă. 

Măcar, s-a ajuns la o înţelegere a situaţiei”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan: „deci, ar putea să rămână preţul 

acesta, dacă spre exemplu avem nişte ajutoare de stat din partea Guvernului, vă ocupaţi dvs. să 

rezolvaţi. A fost o glumă”. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase: „mai întâi aş vrea să vă spun aşa: nu ANRSCE-ul  şi nici 

ANRE-ul nu stabilesc nişte preţuri pe Gcal. Ei stabilesc nişte preţuri eligibile. Preţul pe Gcal. îl 

stabileşte centrala respectivă. În Focşani, este de 500 lei/Gcal.  

În ce priveşte banii, ce spuneaţi mai înainte. Acum două luni, dl. Deputat Trăşculescu a 

intermediat o sumă de bani în contul energiei şi sunt convins, din ce ştiu eu, că o să aducă în 

continuare”. 

 

Dl.Primar al municipiului Focşani Decebal Bacinschi: „noi nu avem datorii faţă de 

ENET, noi nu avem datorii la nici un capitol. 
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Aceşti bani care au fost alocaţi, ultima dată de la guvern, au fost alocaţi pentru plata unor 

datorii pe care unităţile acestea le au faţă de Direcţia de Finanţe, ş.a.m.d. 

Noi nu am putut cu aceşti bani să ne plătim subvenţia la căldură. A fost foarte avantajos 

acest ajutor, celor care aveau sume extraordinar de mari, pentru Direcţia de Finanţe. 

Eu nu am putut să-i dirijez acolo unde mi-a trebuit, ca să pot să-mi plătesc subvenţia şi 

pentru plata gazelor. I-a dat ENET-ului, dar nu mi-a dat mie, ca Primărie, să-mi pot rezolva 

problema. Ea este societate comercială, şi îşi rezolvă treaba ei. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan: „banii respectivi au ajuns tot în 

conturile Ministerului de Finanţe, în contul datoriilor pe care ENET-ul le avea la bugetul de stat. 

Deci, s-a dat cu o mână şi s-a luat cu o alta”. 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 7 voturi 

„pentru” şi 14 voturi „abţineri”  din partea d-nilor consilieri: Gicu Vrâncianu, d-na Doina 

Fodoreanu, Vasile Dobre, Gheorghe Stan, Vasile Pintilie, d-na Rodica Tudoriţa Boboc, Gabriel 

Pădineanu, Radu Niţu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matişan, Liviu Ioan Oloeriu, Neagu 

Nistoroiu, George Mardare, Laurenţiu Felician Doru Veber. 

 

 

Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind alegerea unui 

preşedinte de şedinţă, pentru Consiliul Local al Municipiului Focşani, pe o perioadă de trei 

luni, începând cu luna Ianuarie 2012; 

 

Dl. consilier Vasile Dobre: „propun pe dl. consilier Vrâncianu Gicu, pentru următoarele 3 

luni”. 

Dl. consilier Cristinel Şuşu: „propun pe dl.consilier Eugen Popa, pentru următoarele 3 

luni”. 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea: dl. consilier Gicu 

Vrâncianu şi se adoptă cu 14 voturi „pentru” şi 7 „abţineri” din partea d-loc consilieri: Vasile 

Istudor, Eugen Popa, Neculai Tănase, Ionel Preda, Cristinel Şuşu şi d-na consilier Lucica Chiper, 

devenind hotărârea nr. 374. 

 

 

Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 

mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor 

la SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani, până la soluţionarea contestaţiei formulate de 

Instituţia Prefectului Judeţului Vrancea împotriva Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr. 49/2011, prin Hotărâre Judecătorească definitivă şi irevocabilă;  

 

D-na consilier Rodica Tudoriţa Boboc: „propun  pe d-na Raluca Dan”. 

 

Dl. consilier Ionel Preda: „propune pe dl. Gheorghiţă Berbece”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan: „propun să se facă nominalizări 

pentru comisia de numărarea voturilor”. 

 

D-na consilier Rodica Tudoriţa Boboc: propun pe d-nii consilieri: Gicu Vrâncianu şi Radu 

Niţu. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase: „propun pe dl. consilier Eugen Popa”. 
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Nu mai sunt propuneri, şi se supune la vot Comisia de numărarea voturilor, formată din 

domnii consilieri:  Gicu Vrâncianu, Radu Niţu, Eugen Popa  şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan:  menţionează că această comisie va 

funcţiona şi pentru următoarele proiecte de hotărâri la care se va folosi procedura votului secret. 

 

Comisia de numărare a voturilor:   

          voturi „pentru”     voturi „împotrivă”      vot „nul”. 

 

Raluca Dan :      13                    7                              1  

Gheorghiţă Berbece:       7           13           1   

 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 14 voturi „pentru” 

şi 7 „abţineri” din partea d-lor consilieri: Vasile Istudor, Eugen Popa, Neculai Tănase, Ionel Preda, 

Cristinel Şuşu, Dănuţ Popoiu şi d-na consilier Lucica Chiper, devenind hotărârea nr. 375. 

 

 

Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind desemnarea 

mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor 

la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani, până la soluţionarea contestaţiei formulate de 

Instituţia Prefectului Judeţului Vrancea împotriva Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr. 50/2011, prin Hotărâre Judecătorească definitivă şi irevocabilă;  

 

 Dl. consilier Vasile Dobre: „propun pe dl. Dumitache Tudorache”. 

  

 Dl. Consilier Eugen Popa: „propun pe dl. Titi Jugănaru”. 

 

Comisia de numărare a voturilor:   

          voturi „pentru”     voturi „împotrivă”      vot „nul”. 

 

Dumitrache Tudorache :          14                             6                              1  

Titi Jugănaru             6     14          1 

 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 14 voturi „pentru” 

şi 7 „abţineri” din partea d-lor consilieri: Vasile Istudor, Eugen Popa, Neculai Tănase, Ionel Preda, 

Cristinel Şuşu, Dănuţ Popoiu şi d-na consilier Lucica Chiper, devenind hotărârea nr. 376. 

 

Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind desemnarea 

mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor 

la SC CUP SA Focşani, până la soluţionarea contestaţiei formulate de Instituţia Prefectului 

Judeţului Vrancea împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 51/2011, 

prin Hotărâre Judecătorească definitivă şi irevocabilă;  

 

Dl. consilier Cristinel Şuşu: „propun pe dl.Aurel Bourceanu”. 

 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu: „propun pe dl.Iulian Matache”. 
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Comisia de numărare a voturilor:   

          voturi „pentru”     voturi „împotrivă”      vot „nul”. 

 

Aurel Bourceanu :                       8                             12                              1  

Iulian Matache         12        8                              1             

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 14 voturi „pentru” 

şi 7 „abţineri” din partea d-lor consilieri: Vasile Istudor, Eugen Popa, Neculai Tănase, Ionel Preda, 

Cristinel Şuşu, Dănuţ Popoiu şi d-na consilier Lucica Chiper, devenind hotărârea nr. 377.     

 

 

Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind desemnarea 

mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor 

la SC ENET SA Focşani, până la soluţionarea contestaţiei formulate de Instituţia Prefectului 

Judeţului Vrancea împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 52/2011, 

prin Hotărâre Judecătorească definitivă şi irevocabilă;  

 

D-na consilier Rodica Tudoriţa Boboc: „propun  pe dl.Cătălin Vrabie”. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase:  „propun pe dl. Aurel Coman”. 

 

Comisia de numărare a voturilor:   

          voturi „pentru”     voturi „împotrivă”      vot „nul”. 

 

Cătălin Vrabie:                       13                             7                              1  

Aurel Coman                         7                13                              1              

 

  

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 14 voturi „pentru” 

şi 7 „abţineri” din partea d-lor consilieri: Vasile Istudor, Eugen Popa, Neculai Tănase, Ionel Preda, 

Cristinel Şuşu, Dănuţ Popoiu şi d-na consilier Lucica Chiper, devenind hotărârea nr. 378.     

 

  

Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: aprobarea Graficului de desfăşurare al şedinţelor 

ordinare ale Consiliului Local al Municipiului Focşani, pe semestrul I, anul 2012; 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan: „s-a respectat regula, de ultima marţi 

din lună, la ora: 16”. 

 

Nu sunt discuţii se supune la vot şi se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

 

 

Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: raport privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, pentru anul 2011;  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”. 

 

 

Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: informări, declaraţii politice. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan: „avem la mapă o informare cu privire 

la adresa Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea”. 
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Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „prin adresa 

15092/05.11.2011, Instituţia Prefectului judeţului Vrancea, ne face cunoscut că trebuie să facem 

precizări cu privire la hotărârile 297 şi 298, acolo unde s-a pus problema alocării unor sume pentru 

evenimente sportive.  

Aveţi informarea la mapă şi concluzionăm că, aceste sume nu sunt alocate unui club sportiv, 

ci sunt sume alocate în vederea desfăşurării acestei activităţi. 

Pe cale de consecinţă, apreciem HCL 297 şi 298 ca fiind legale.  

Acum dvs. trebuie să vă propunţaţi dacă le menţinem sau le revocăm”. 

 

Nu sunt discuţii şi se hotărăşte cu 21 voturi „pentru” menţinerea hotărârilor.  

 

Dl. consilier Ioan Liviu Oloeriu:  „dl.secretar Corhană consideră că proiectele sunt legale”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan: „deci, vom comunica Instituţiei 

Prefectului judeţului Vrancea că ne menţinem hotărârile de consiliu adoptate în plenul Consiliului 

local în luna octombrie 2011”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan: „avem la mapă o informare de la 

Direcţia Resurse Umane, cu privire la o adresă tot de la Instituţia Prefectului judeţului Vrancea”. 

 

Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „în aceeaşi adresă se 

face vorbire despre faptul că, hotărârea nr.308 din luna noiembrie, prin care s-a acordat 

exclusivitate Serviciului de Salubritate către CUP Salubritate SRL, ar fi nelegală. 

În informare, susţin pe de o parte faptul că în unitatea administrativ teritorială, Consiliul 

Local este suveran şi poate hotărî întru totul. 

În acelaşi timp, vă invoc şi faptul că s-a respectat Legea nr.101, privind legea serviciului de 

salubrizare şi iarăşi fac apel la dvs, să vă pronunţaţi cu privire la menţinerea sau revocarea hotărârii 

nr.308”. 

 

Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „aş avea o lămurire să-mi daţi. 

Adresa este către Primăria municipiului Focşani, domnilor Primar şi Secretar. Este spre 

ştiinţa Consiliului local. 

Dvs. ne puneţi în faţă, să votăm, când dvs. aveţi de dat un răspuns asupra legalităţii. Deci, 

este spre ştiinţa Consiliului local, eu aşa înţeleg, şi vă este adresată dvs. şi d-lui Primar. Noi ce 

treabă avem ?”. 

 

Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „cu permisiunea dvs., o 

să subliniez, doar finalul: faţă de cele precizate mai sus, vă rog să revocaţi actul administrativ, 

apreciat ca fiind nelegal. 

Ori, calitatea de a-l revoca, nu aparţine sub nici o formă nici primarului şi nici secretarului”. 

 

Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „şi noi îl revocăm doar printr-o simplă ridicare de mână, sau 

este nevoie de un proiect de hotărâre”. 

 

Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „este suficientă. 

În practica Consiliului local, când au mai fost situaţii similare, s-a menţionat, sau s-a 

consemnat în procesul verbal, lucru care s-a comunicat la rându-mi. Eu fac treaba aceasta către 

Instituţia Prefectului judeţului Vrancea, că în cadrul şedinţei sau în cadrul discuţiilor purtate, 

Consiliul local a fost de acord cu revocarea sau menţinerea hotărârii apreciate ca fiind nelegale. 

Acest lucru s-a întâmplat şi cu AGA-amanii să le zic aşa şi cu preţul de referinţă la Gcal. 

Instituţia Prefectului nu aşteapă ca şi formă de solemnitate un înscris”. 
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Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „cu votul viceprimarilor, la început, cum a fost, este în aceeaşi 

categorie, tot la fel aţi solicitat?” 

 

Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „exact. 

O să fac trimitere la ceea ce spuneţi dvs.în şedinţa aceasta către Instituţia Prefectului, ca pe 

viitor, următoarele adrese pe care le vor face şi vor fi adresate Consiliului local, să nu fie spre 

ştiinţă, ci ca şi destinatar, primar şi secretar de o parte şi Consiliul local pe de altă parte”. 

 

Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „nu ne mai băgaţi la mijloc”. 

 

Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „trebuie să vă 

pronunţaţi. Este atributul exclusiv al Consiliului local, să hotărască cu privire la aceste hotărâri”. 

 

Dl. consilier Ioan Liviu Oloeriu:  „mulţumesc d-lui consilier Popoiu că a subliniat o 

eroare, o greşeală, printre care Instituţia Prefectului judeţului Vrancea a făcut în corespondenţa pe 

care o poartă cu onor Consiliul local. Fondul adresei, ni se adresează. 

Eu, altceva voiam să vă rog, e bine pe de o parte că Instituţia Prefectului depăşeşte faza de 

proiecte de acestea populiste şi ne dă nişte proiecte concrete. 

Eu aş vrea d-le secretar, pentru că, ce înseamnă să menţinem proiectul, îl menţinem, vorbesc 

teoretic. În situaţia în care acesta, o instituţie a statului care spune sau se pronunţă că un act este 

legal sau este nelegal, spune că nu este legal. 

Noi, având consultanţa secretarului, spunem, nu, noi considerăm că acest act este legal. Cert, 

ajungem la a treia parte care trebuie să spună cine are dreptate. Dar, apar proiecte care au în 

componenţa lor şi o parte financiară, se cheltuie nişte bani, şi pot să apară şi nişte repercusiuni 

financiare, şi cred că aici d-le secretar, ar trebui să discutăm aceste aspecte foarte serios în cadrul 

şedinţelor de comisii. 

Adică, eu sunt de acord cu dvs. că le consideraţi legale şi că stau în picioare, din punctul 

dvs. de vedere, dar haideţi să le analizăm şi noi, ce înseamnă, dacă nu-i legal, care sunt urmările, 

consider că este bine aşa. Este o solicitare a mea, pentru ca aceste lucruri să le facem în cadrul 

comisiilor”. 

 

Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „am luat act de 

solicitarea dvs., mă angajez ca la şedinţa de comisii să fie discutate toate adresele care vin din 

partea Instituţiei Prefectului, până la comisii, şi eventual, până la plen, cele care vin în perioada de 

după comisii”. 

 

 Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan: „mai avem o adresă din partea CUP 

Focşani, prin care ni se solicită să desemnăm un AGA-man pentru că nu-şi pot desfăşura activitatea, 

lucru care se întâmplă, iată le şedinţa de Consiliu local.  

Şi de asemenea mai avem o solicitare din partea Asociaţiei pentru Sănătate, Educaţie şi 

Familie şi Pastor al Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea, care ne solicită sprijin pentu 

diferite activităţi culturale pentru tineri şi alte activităţi. 

Eu vă propun, să le răspundem că se pot adresa Primăriei, prin proiecte depuse pentru 

bugetul anului 2012, care vor fi supuse comisiei de analiză, astfel de proiecte, şi dacă obţin 

punctajul de trecere, atunci le vor fi finanţate şi din bugetul Consiliului local. 

Sunteţi de acord. Da. Bine. 

Mai aveţi la mapă, informarea cu deplasarea de la Tivoli”. 

 

 Dl.Primar al municipiului Focşani Decebal Bacinschi: „profit de acest moment. Mîine 

vom distribui cele 400 de pachete, familiilor cu venituri mici, dacă dvs. doriţi să participaţi la 

această acţiune, vă invit. 

Nu doriţi”. 
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De asemenea, mâine la ora: 11, vom avea un program la Căminul de bătrâni, va veni Moşul, 

o să le dăm nişte daruri şi doresc să mulţumesc societăţilor care ne-au ajutat prin sponsorizări să 

putem da nişte cadouri mâine. 

Iar joi, la ora: 10, avem depuneri de coroane în parcul central al oraşului la Statuia şi 

Monumentul Eroilor. Dacă dvs. doriţi să participaţi, vă aşteptăm cu plăcere”. 

 

 Dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan: „dacă tot suntem la capitolul: 

invitaţii, aş vrea să vă invit pe data de 22 la ora: 17, la Balada, unde mai tinerii noştri colegi din 

Consiliul local al Tinerilor îşi desfăşoară o activitate, aprobată de altfel de către noi, consilierii 

maturi, se numeşte: Moş Crăciun european, dacă aveţi timp şi plăcere, ei vă aşteaptă cu drag”. 

  

 Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan:  „constat că au fost epuizate punctele de 

pe ordinea de zi, consider lucrările încheiate şi mulţumesc tuturor pentru participare, urez tuturor un 

An Nou plin de bucurii, Sărbători fericite şi propun ca la declaraţii politice să primim colindătorii”.  

 

Dl.Primar al municipiului Focşani Decebal Bacinschi: „vă doresc să petreceţi un Crăciun 

frumos, alături de cei dragi, vă aşteptăm cu drag în noaptea de Anul Nou în Piaţa Unirii, să 

sărbătorim Revelionul împreună.  

Ne-am dorit ca d-nii directori, funcţionarii, colegii noştri apropiaţi să fie alături în această 

seară să putem ciocni un pahar de vin pentru anul acesta şi pentru un an sănătos 2012. 

Vă mulţumesc !”. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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