
 1 

             
  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 25 ianuarie 2011 

 
 

 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 25.01.2011, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 13 / 18.01.2011, 
constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 20 consilieri in totalul 21 de consilieri atat 
cat alcatuiesc Consiliul local municipal in acest moment, este astfel indeplinita conditia art. 
40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana  “vreau sa il scuz pe dl. Primar 
pentru lipsa acestuia, va informez ca este intr-o delegatie la Ministerul Mediului, plecat de 
dimineata, semnale sunt ca se intoarce.” 
   
 La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani; 
 d-na Micsunica Baciu – director Directia resurse umane; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 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 Marta Carmen Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, investitii, fond locativ; 
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Ion Gheorghe – director  Politia Comunitara Focsani; 
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 d-na Anca Largeanu-Apostol  – director Caminul de Batrani Focsani; 
 d-nul Mihail Ciobotaru – director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani; 
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP Salubritate SRL Focsani; 
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani; 
 d-nul Fanel Popa – director SC Administratia Pietelor SA Focsani; 
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public comunitar de evidenta persoanelor; 
 d-na Maria Murgoci – director Ansamblul folcloric „Tara Vrancei”; 

             
   La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai 
mass-mediei locale.  
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Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana supune votului procesul verbal 
al sedintei din 14.12.2010.  

Nu sunt discutii si se aproba cu 20 voturi “pentru”. 
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana supune votului procesul verbal 

al sedintei din 11.01.2011. 
Nu sunt discutii si se aproba cu 20 voturi “pentru”. 
 

In continuare dl. Presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu prezinta proiectul ordinii de zi care 
cuprinde: 
 
1. proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Mugurel 
Cosmin Malureanu, inainte de expirarea duratei normale a acestuia;  
 
2. proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local pentru urmatorul 
supleant inscris pe lista Partidului Democrat - Liberal, Organizatia Judeteana Vrancea, la 
alegerile din data de 1 iunie 2008; 
 
3. proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la SC ENET SA 
Focsani pe anul 2011; 
  
4. proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la SC 
TRANSPORT PUBLIC SA Focsani pe anul 2011; 
                             
5. proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la SC 
ADMINISTRATIA PIETELOR Focsani SA pe anul 2011;  
 
6. proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la SC CUP 
SALUBRITATE SRL Focsani pe anul 2011; 
 
7. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.363/2006 pentru aprobarea arondarii institutiilor de invatamant 
preuniversitar de stat fara compartiment financiar-contabil propriu pe langa centre bugetare 
care au calitatea de ordonator tertiar de credite, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
8. proiect de hotarare privind aprobarea completarii anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului 
Local al Municipiului Focsani nr.212/2010 pentru stabilirea nivelurilor pentru valorile 
impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzilor 
aplicabile in anul fiscal 2011, la nivelul Municipiului Focsani, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 
9. proiect de hotarare privind stabilirea unor taxe pentru Serviciul Public Comunitar de 
Evidenta a Persoanelor Focsani; 
 
10. proiect de hotarare privind acordarea sporului de dispozitiv d-nei Dima Violeta, consilier 
juridic in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focsani, 
urmare a sentintei civile nr. 966 a Tribunalului Vrancea – Sectia comerciala si de 
contencios administrativ fiscala pronuntata in sedinta publica din 16.12.2010; 
 
11. proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru 
repartizarea orelor de munca prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul 
municipiului Focsani; 
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12. proiect de hotarare privind infiintarea de catre SC CUP SALUBRITATE SRL Focsani a 
punctului de lucru: ,,Punct de colectare a deseurilor de echipamente electrice si 
electronice(DEEE)” pe terenul situat in Focsani, str. Anghel Saligny, nr. 11 bis, apartinand 
domeniului public al municipiului Focsani, pentru desfasurarea activitatilor de 
dezasamblare a masinilor si echipamentelor scoase din uz, recuperarea, comercializarea si 
depozitarea materialelor reciclabile; 
 
13. proiect de hotarare privind infiintarea Politiei Locale a Municipiului Focsani; 
 
14. proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de 
personal pentru Politia Locala a Municipiului Focsani; 
 
15. proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de 
personal pentru Primaria Municipiului Focsani; 
 
16. 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, republicata, modificata si a Hotararii 
Consiliului Local nr. 41/23.02.2010 privind aprobarea listei de prioritati; 
 
17. proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in Focsani, 
Cartierul Tineretului – Sud solicitat de titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu 
Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata; 
  
18. proiect de hotarare privind atribuirea unui numar de 19 autorizatii taxi pentru realizarea 
serviciului de transport persoane in regim de taxi pe raza municipiului Focsani; 
 
19. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de 
fezabilitate, pentru obiectivul de investitii ,,Refacere infrastructura strazi – Simion Barnutiu, 
Mihail Kogalniceanu, Dimitrie Cantemir inclusiv racordurile stradale, din municipiul Focsani; 
 
20. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza 
documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, pentru obiectivul de investitii 
,,Reconversie sala de sport si biblioteca Colegiul National Unirea” din municipiul Focsani; 
 
21. proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Extindere, etajare si 
amenajare cabinet medical”, str. Vilcele nr. 12A, Focsani; 
 
22. proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea Inventarului bunurilor care 
alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
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 domeniul public al municipiului Focsani, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
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24. proiect de hotarare privind insusirea modificarilor si completarilor aduse anexei nr. 1-
bunuri imobile, la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 167/2003 pentru 
insusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniul public al municipiului Focsani, aprobate 
prin Hotararea Consiliului Local din data de 25.01.2011; 
 
25. proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri ce 
apartin domeniului public/privat al municipiului Focsani, in vederea amplasarii de constructii 
provizorii cu destinatia de spatii comerciale; 
 
26. proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii directe a unor terenuri ce apartine 
domeniului public al municipiului Focsani, in vederea amplasarii unor constructii provizorii 
cu destinatia de chioscuri de distributie presa, catre domnul Trandafir Costica, avand 
calitatea de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989; 
 
27. proiect de hotarare privind aprobarea incredintarii in folosinta gratuita, pe durata 
existentei constructiei, catre Universitatea din Bucuresti, a terenului apartinand domeniului 
public al municipiului Focsani, in suprafata totala de 1500,00 mp., situat in Focsani, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 10, in vederea construirii unui sediu pentru Centrul de Perfectionare 
pentru Definitivare in Invatamant – Focsani; 
 
28. proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri 
apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, 
pentru extinderea acestora; 
 
29. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 60,00 m.p., situat in Focsani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 19, judetul Vrancea, 
T.197, P.10875 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Cabinet Medical 
Medicina de Familie-Dr. Costin Ioana; 
 
30. proiect de hotarare privind modificarea art. 1, alin.(1) din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 405/2010, pentru aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a 
terenului in suprafata de 9,45 m.p., situat in Focsani, str. Revolutiei nr. 10, judetul Vrancea, 
T.208, P.11336, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Boros 
Maricel; 
 
31. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 4,76 m.p., situat in Focsani, str. Eroilor nr. 6, judetul Vrancea, T.161, P.8329 
ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnii Oloeriu Ioan si Oloeriu 
Rozina; 
 
32. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 53,24 m.p., situat in Focsani, str. Popa Sapca nr. 1, judetul Vrancea, T.107, 
P.5688, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnii Daniel George 
Chitroceanu si Alexandru Dumitrache; 
 
33. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 9,20 m.p., situat in Focsani, Al Caminului nr. 15, judetul Vrancea, T.188, 
P.10214, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Matei Ion; 
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34. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 25,61 m.p., situat in Focsani, str. Unirea Principatelor nr. 16, judetul Vrancea, 
T.110, P.5781, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre doamna Neagu 
Zamfirica; 
 
35. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 13,61 m.p., situat in Focsani, str. Razboieni nr. 7, judetul Vrancea, T.22, 
P.1347, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre doamna Sava Ionelia; 
 
36. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 21,85 m.p., situat in Focsani, str.Bucegi nr. 1, judetul Vrancea, T.189, 
P.10298%, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnii Stanciu Jan 
si Neagu Gheorghe; 
 
37. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 28,01 m.p., situat in Focsani, B-dul Independentei nr.34, judetul Vrancea, 
T.57, P.3513, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC URSULA 
COMEX SRL; 
 
38. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.211/05.08.2010, privind aprobarea reorganizarii comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate si desemnarea membrilor acestora; 
 
39. proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului 
Focsani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focsani; 
 
40. proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului 
Focsani la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 
41. proiect de hotarare privind infiintarea Comisiei locale de ordine publica a municipiului 
Focsani; 
 
42. proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Comisiei locale de ordine publica a municipiului Focsani; 
 
43. propunere de raport de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 
Secretarului Municipiului Focsani, pentru perioada 01.01.2010-31.12.2010; 
 
44. raport pentru anul 2010, privind transparenta decizionala in administratia publica, 
conform art. 12 din Legea nr.52/2003; 
 
45. raport privind activitatea desfasurata de Cantina de Ajutor Social Focsani, pe anul 
2010; 
 
46. raport privind activitatea desfasurata de Serviciul Public Local de Asistenta Sociala 
Focsani, pe anul 2010; 
 
47. raport privind verificarea activitatii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap 
pentru semestrul II , anul 2010, asistenti care lucreaza in baza contractului de munca; 
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48. informare privind activitatea de solutionare a petitiilor inregistrate la Primaria 
Municipiului Focsani, audientelor, sesizarilor la ,,Telefonul Cetateanului”, in perioada 
01.07.201-31.12.2010. 
 

Informari, declaratii politice. 
 
Ia cuvantul dl. consilier Vasile Dobre „stimati colegi va propun sa fiti de acord sa 

modificam ordinea de zi si la punctul 42 bis sa introducem un nou proiect de hotarare care 
se intituleaza: proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 10 di Hotararea Consiliului 
Local nr. 61/218/2008 prind aprobarea Regulamentului de organizare si executare a 
serviciilor de transport public local in municipiul Focsani, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Necesitatea acestui proiect a aparut ulterior publicarii ordinii de zi pentru sedinta 
ordinara a Consiliului local asa incat am fost nevoiti sa venim cu acest proiect de hotarare. 
Are aprobarea comisiei de specialitate si prin urmare cred ca intruneste toate conditiile 
pentru ca el sa poata fi introdus pe ordinea de zi. De aceea va rog stimati colegi, va rog    
d-le presedinte de sedinta sa fiti de acord si sa supuneti la vot introducerea acestui proiect 
pe ordinea de zi a sedintei ordinare de astazi.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului 
de hotarare si se aproba cu 20 voturi „pentru”.   

Se supune la vot ordinea de zi cu modificarile facute si se aproba cu 20 voturi 
„pentru”. 
 Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu “inainte de a incepe parcurgerea ordinii de 
zi, la solicitarea dansului il invit pe dl. veteran Ion Lungu, care doreste sa faca o donatie 
Consiliului Local si ne va spune dumnealui despre ce este vorba.” 
 Dl. Ion Lungu “ buna ziua tutoror si la multi ani cu sanatate tuturor. Din dragostea pe 
care am petrecut-o si eu aici unde petreceti si dumneavoastra in micul Parlament al 
Focsaniului, m-am gandit sa fac si eu o donatie fiindca am facut niste albume pe care m-
am gandit sa donez si Consiliului local Focsani, care prezinta personalitati distinse ale Tarii 
Romanesti, din diferite timpuri si diferite domenii. Acestea sunt cuprinse in volumul I si 
volumul II. Cu respect si cinste inmanez cu binevointa dumneavoastra aceste volume d-lui 
presedinte de sedinta care prezideaza sedinta de astazi.” 

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu “in numele Consiliului local ii multumesc  
d-lui Ion Lungu pentru donatia facuta si ii uram in continuare viata lunga si sanatate.” 
 D-na consilier Doina Fodoreanu “inainte de a intra in ordinea de zi va rog, cu acordul 
colegilor, sa informez Consiliul Local asupra a doua probleme. Am sa incep prin a va 
multumi pentru sustinerea pe care ati aratat-o Clubului Sportiv Municipal in 2010 si sa va 
informez ca astazi cu ocazia Comitetului director, Clubul Sportiv Municipal are un nou 
presedinte al Comitetului director, pe dl. director Petre Plopeanu. Am luat aceasta decizie 
pentru ca programul meu profesional nu-mi mai permite sa fiu zi de zi aici si consider ca dl. 
Plopeanu are experienta necesara pentru a conduce mai bine Comitetul director decat 
mine care stiti foarte bine am o alta specialitate. A doua problema pe care vreau sa v-o 
aduc la cunostinta, jucatorul de fotbal Bucataru Octavian a facut memoriu la Federatia 
Romana de Fotbal, iar in acest moment Clubul Sportiv Municipal este somat de Federatia 
de Fotbal la plata a 200 milioane lei, ceea ce inseamna drepturi contractuale pentru dl. 
Bucataru Octavian. Mai multe detalii va pot comunica atat eu cat si dl. consilier Gabriel 
Padineanu pentru ca sunt niste probleme pe care consider ca trebuie sa le stim cu totii si 
sa luam niste decizii in ce va urma.” 
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Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind incetarea 
mandatului de consilier local al domnului Mugurel Cosmin Malureanu, inainte de 
expirarea duratei normale a acestuia.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 6 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind validarea 
mandatului de consilier local pentru urmatorul supleant inscris pe lista Partidului 
Democrat - Liberal, Organizatia Judeteana Vrancea, la alegerile din data de 1 iunie 
2008. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “o sa fac apel la Comisia de 
validare sa se retraga pentru cateva minute pentru a studia dosarul depus de catre PDL la 
alegerile din 2008 si pentru a verifica indeplinirea conditiilor cerute de lege.” 

Dupa analiza documentelor privind propunerea de validare, membri comisiei revin in 
sala si il invita pe dl. Popa Eugen Vasile pentru a depune juramantul. 

Dl. Popa Eugen Vasile citeste juramantul cu mana stanga pe Constitutie si Biblie “jur 
sa respect Consitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in puterile si 
priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Focsani. Asa sa-mi ajute Dumnezeu.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 7 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli la SC ENET SA Focsani pe anul 2011.  

Dl. consilier Neagu Nistoroiu „doarece au fost oarece discutii privind cheltuielile cu 
salariile directorului general AGA si a consiliului de administratie in proiectia bugetului pe 
anul 2011, va propun ca sa ramana cheltuielile la valoare din 2010. Iar in argumentatie 
pentru proxima rectificare sa se vina cu documente pentru care am inteles ca ar exista o 
baza legala care a sustinut proiectia bugetului pentru anul 2010. Dar pana atunci va rog sa 
luati act de acest amendament si sa aprobam bugetul pentru a-si putea desfasura 
societatea activitatea incepand din acest moment. Ma refer la cheltuielile cu salarii la 
director general AGA si consiliul de administratie.” 

Dl. consilier Ionel Preda „pierderile preconozate de ENET in acest an sunt in valoare 
de 18.756.430 lei cu circa 4.146.171 lei mai mari fata de anul 2010. Am dori sa stim daca 
managementul de la ENET are si un plan de reduceri a acestor pierderi care de la an la an 
sunt tot mai mari si au un efect impovarator pana la disperare impotriva Consiliului local. In 
2010 fara prognoza s-a realizat o cheltuiala cu renumerarea directorului general AGA si CA 
in suma de 56.580 lei, in 2011 pentru acelasi capitol se prevede o suma de 106.704 lei, 
intrabarea de ce, de unde si pentru ce acesti bani, in situatia in care societatile care sunt in 
pierdere, conform legislatiei nu au voie la mariri de salarii?” 

D-na director economic ENET „in ceea ce priveste fondul de salarii al salariatilor de 
la ENET acesta nu a suferit modificari, este identic cu cel de anul trecut. In ceea ce 
priveste salariul directorul general a existat Ordonanta nr. 79 care stabileste salariul 
directorului general la cel mult salariul unui secretar de stat. In 2009 si in 2010 a existat o 
prevedere care a scazut aceste salarii ca si procentul. Aceasta lege nu a fost prelungita si 
in  anul 2011 si ca urmare am fost nevoiti sa revenim la salariul din mandat a domnului 
director de la ENET incheiat in 2008. Nu este vorba de o majorare a salariului ci de o 
revenire la salariul care era la inceputul acestui contract de mandat. In 2009 si 2010 au 
existat legi care diminuau acest salariu, care nu s-au mai prelungit si pentru anul 2011.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „o intrebare poentru d-na director economic, acea 
prevedere legala la care va referiti dumneavoastra obliga SC ENET sa majoreze salariul se 
zice se poate acorda pana la...?” 
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D-na director economic ENET „nu ne obliga la o majorare, legea care diminua 

salariul nu se mai aplica pentru 2011, ea a fost valabila numai pana in 2010. In consecinta 
suntem obligati sa revenim la salariul de baza.” 

Intervine dl. consilier Vasile Dobre „eu va intreb legea spune ca se poate acorda 
pana la ...? Sau ne obliga?” 

D-na director economic ENET „legea a spus ca se  diminueaza pe anul 2010, pentru 
2011 diminuarea nu mai este valabila. Si in 2009 a fost obligatorie. Pentru 2011 nu s-a mai 
decis prin legea bugetului aceasta diminuare.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „parca era vorba ca suntem intr-un buget si intr-un an de 
criza si ca facem tot posibilul sa reducem cheltuielile? D-na director economic ENET vreau 
sa va uitati si daca ati facut acest lucru si eu cred ca l-ati facut, in raportul acestui proiect 
de hotarare se precizeaza faptul ca: avand in vedere prognozarile de mai sus in raportul 
acesta, estimati la sfarstul anului 2011 o pierdere de 18.756,43 mii lei, pai unde ajungem? 
Va reamintesc ca anul trecut Primaria a trebuit sa majoreze capitalul social al societatii 
facand eforturi deosebite pentru lucrul acesta ca sa puteti sa va achitati cat de cat datoriile 
la gaze pentru a putea furniza agent termic Focsaniului. Dar in conditiile in care si anul 
acesta estimati o pierdere de 187 miliarde lei trebuie sa intelegeti ca pana la urma tot 
bugetul local o sa ajunga la ENET sa acopere cheltuialile dumneavoastra si nu vom mai 
putea face altceva nimic, decat sa va tinem pe dumneavoastra in viata. Trebuie sa ne 
gandim si sa va ganditi foarte bine pana unde putem intinde coarda. Aceasta este 
problema de fapt si vorbim despre faptul ca legea ne da dreptul sa majoram salariul 
directorului.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „eu imi dau seama ca legea ii pun intr-o situatie foarte 
proasta de a mari aceste salarii, dar totusi, ce spunea si mai devreme si dl. consilier Vasile 
Dobre, in conditiile in care sunteti practic falimentari, chiar nu vi se pare ca este o chestiune 
de sfidare fata de cetatenii orasului acesta, sa veniti cu astfel de cresteri, totusi suntem   
intr-o perioada de austeritate. Cand ati gandit-o nu v-ati gandit totusi si la reactiile care pot 
sa apara?” 

Dl. consilier Ionel Preda „nu a raspuns dl. director Visan la prima intrebare care se 
referea foarte clar, deci noi nu aducem in fata un buget cu ceea ce inseamna lucruri 
corecte, noi ducem pierderile, deci prima grija in buget a ENET-ului sunt sa-si impinga in 
fata pierderile. Si am vrut sa aflu de la conducerea ENET daca pierderile acestea care 
sunt, asa cum sunt ele, se pot si diminua, sa vina cu un plan concret, real, din planul acela 
trebuie sa faca parte inclusiv reducerea salariilor, chiar daca legea prevede ca directorului 
general sa i se cuvina a anumita retributie.” 

Dl. consilier Vasile Pintilie „discutand bugetul de venituri comparativ 2010-2011, se 
observa la cheltuieli din exploatare, cresteri la materii prime si materiale de la 38 de 
milioane lei la 42 milioane lei, adica cu 3 milioane, la combustibil pacura, de la 10 milioane 
la 13 milioane, la cheltuielile cu salariile director general AGA si aici este o crestere si s-a 
adus o explicatie, o motivatie si putem sa o mai comentam. Dar cresterea pierderilor de la 
16 milioane la 18 milioane se datoreaza practic acestor influente de la combustibil si 
pacura, de 3 milioane si de la materii prime si materiale de 3 milioane, plus alte cheltuieli 
materiale. Asta as vrea sa-mi explicati la alte cheltuieli materiale, cresterea de la 1.612 mii 
lei la 3.458 mii lei. Pentru ca alte cresteri nu aveti, salariile v-au ramas la fel, doar aceasta 
influenta de salariu urmare a acestei legislatii, care intr-adevar Guvernul Boc a pus-o in 
vigoare si nu altcineva, puteti sa ne comentati putin?” 

D-na director economic ENET „in aceste alte cheltuieli materiale include partea de 
materiale chimice si partea materiala a cheluielilor ce vin din reparatii, intretinerea, 
reasezarea fluxului tehnologic, pentru ca se vor aduce doua motoare conform acelui proiect 
de modernizare, ceea ce presupune acea reasezare a fluxului tehnologic, o reamplasare a 
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unor utilaje si instalatii, o serie intreaga de modificari. Acestea e posibil sa nu ajunga la 
aceasta suma, dar el trebuiau prevazute.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „noi totusi votam acest buget acum si in aceste conditii, 
probabil ca o parte din buget este obiectiv, dar cu acea parte cu care am cazut cu totii de 
acord ca nu este in regula, il votam asa?” 

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu “exista amendament.” 
Dl. consilier Vasile Dobre “o intrebare tangenta cu subiectul acesta, cu bugetul, ea 

se refera si o vizeaza tot pe d-na director economic pentru ca este reprezentantul societatii 
la aceasta sedinta. Doamna atunci cand a fost aprobat majorarea capitalului social in urma 
cu vreo 2 luni de zile, v-am aprobat acea majorare, conditionat de faptul sau de ideea ca 
ENET este obligat sa treaca la facturarea individuala. Au trecut cateva luni de atunci si nu 
ne-ati informat deloc in legatura cu aceasta problema, ba semnalele care vin din oras spun 
ca cei care erau la facturare individuala au trecut la facturare colectiva. Atat timp cat nu 
faceti pasi concreti in aceasta directie si in altele in asa fel incat sa reduceti cheltuielile si 
nu veniti cu un program concret, dati-mi voie sa va spun ca activitatea dumneavoastra va fi 
blocata de Consiliul local daca nu intelegeti sa faceti lucruri concrete sa intreprindeti actiuni 
concrete in vederea reducerii costurilor, in vederea incasarii la timp a datoriilor pe care 
clientii dumneavoastra le au fata de SC ENET. In coditiile acestea pierderilor vor fi tot mai 
mari de la an la an mai mari si niciodata noi nu vom reusi sa ajungem la o situatie in regula 
si dintr-un punct de vedere si din alt punct de vedere cu societatea dumneavoastra. In 
acest sens ce ati facut si cand veniti cu un plan concret de reducerea cheltuielilor?” 

D-na director economic ENET „ de la interventia prin care ne-ati solicitat sa 
prezentam acele masuri am mai venit intr-o sedinta cu o prezentare a masurilor pe care   
le-am luat pentru reducerea creantelor pe care le are populatia, dar vom veni in prima 
sedinta de Consiliul local cu aceasta situatie. De fapt pentru recuperarea debitelor am 
ajuns in situatia de a opri caldura la acele situatii cu datorii, am recuperat in perioada aceea 
o parte din debite si era foarte bine, acum am ajuns din noi in acea situatie.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „puteti sa spuneti Consiliului local cand finalizati trecerea 
la facturarea individuala?” 

D-na director economic ENET „facem facturare individuala in conditiile legii, cu 
contract, convetie de facturare individuala. Avem asociatii care intre timp au solicitat 
trecerea la facturarea individuala si asociatii care nu pot trece la facturare individuala 
pentru ca nu respecta aceste conditii, daca nu avem acele conventii individuale semnate, 
practic pierdem acele datorii in instanta. Nu avem fixat un termen oricand o asociatie care 
doreste sa treaca la facturare individuala trebuie sa respecte conditiile si trece.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „va rog public, pe data de 8 februarie avem o sedinta 
extraordinara sa veniti cu o informare in plenul Consiliului local si sa ne spuneti macar cate 
familii au trecut de la data respectiva si pana acum la facturare individuala si cate mai sunt 
de facut.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „stimati colegi noi am propus prin amendament o 
corectie in buget care era necesara. Era necesara pentru ca suntem inca intr-un an de 
criza. Daca ne propunem acum sa analizam ENET-ul cum l-am analizat de multe ori pana 
acum, cand votam nici mai mult nici mai putin bugetul de venituri, o facem si in seara 
aceasta si numai aceasta facem. In ce priveste le putem da un termen dumnealor sa vina 
cu un program de reducerea pierderilor, cheltuieli si altele, dar sa nu uitam ce program si 
ce investitie deruleaza dumnealor incepand cu acest an. Deci dupa mine cred ca daca 
aveti de facut amendamente haideti sa le enuntam in clar, punctual asa cum a fost enuntat 
de dl. consilier Neagu Nistoroiu si sa votam pentru ca stiti foarte bine, fara acest buget 
unitatile nu pot lucra.” 

 



 10 

Dl. consilier Vasile Dobre „pentru ca, colegul nostru dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu, 
indirect m-a vizat, pentru ca am fost cel care am promovat aceasta discutie, vreau sa 
precizez ca aceasta interventie a mea a fost pe acest proiect de hotarare, pentru ca altfel 
daca nu ne vom gasi timp sa discutam concret aceasta problema a ENET-ului o sa ne 
trezim in fata situatiei in care bugetul local n-o sa mai aiba surse sa majoreze capitalul 
social si atunci o sa fie o problema deosebit de complicata pentru noi toti, pentru cetatenii 
municipiului Focsani.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „vroiam sa precizez ca nu l-am vizat pe dl. consilier 
Vasile Dobre.” 

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu saluta venirea in sala a d-lui Primar 
Decebal Bacinschi. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta cu 21 voturi „abtinere”. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Neagu 
Nistoroiu se adopta cu 14 voturi „pentru”, si 7 voturi „abtinere” a d-lor consilieri Danut 
Popoiu, Lucica Chiper, Cristinel Susu, Neculai Tanase, Ionel Preda, Eugen Vasile Popa si 
Daniel Gongu, devenind hotararea   nr. 8 

Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani pe anul 
2011. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „asa cum am spus si la sedinta de specialitate, 
sedinta de comisie, eu as vrea sa felicit pe managerul acestei societati pentru ca a reusit 
cu perseverenta sa puna in practica un program care acum da rezultate si da rezultate in 
primul rand pentru cetatenii municipiului Focsani.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 9 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli la SC ADMINISTRATIA PIETELOR Focsani SA pe 
anul 2011. 

Dl. consilier Neculai Tanase „observ aici printre altele ca se intentioneaza 
achizitionarea unui ifron si a unui autoturism. As vrea sa stiu si eu care sunt motivele 
pentru achizitionarea acestor doua mijloace?” 

Dl. director Fanel Popa „un ifron sau orice mijloc multifunctional pentru deszapezire 
si un autoturism pentru aprovizionare.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „eu stiu ca exista o lege prin care se interzice 
achizitionarea autoturismelor, dar acum nu vreau sa fac apel la aceasta lege pentru ca nu 
intrati sub incidenta aceasteia. Eu zic ca pentru dumneavoastra ar fi fost buna o 
autoutilitara, un papuc ceva.” 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu „pana ma contrazice cineva, eu stiu ca nu se pot 
achizitiona utilaje la Piata, dar poate ca vine si spune, domnule exista liber, s-a modificat 
legea. Ce am observat eu buget comparativ 2010-2011 aici nu exista, nu era bine sa avem 
si executia bugetara pe 2010? Si cu prognoza alaturat pe 2011 care se vrea sa devina 
acum hotarare? Dar fiind faptul ca la Piata exista conducere noua as vrea sa avertizez ca 
orice investitie, orice reparatie se face in baza prevederilor legale cu respectarea 
prevederilor legale, cu respectarea legii achizitiilor, chiar daca sunt si reparatii. Am trecut 
intr-o sambata si se faceau lucrari, mai cunosc si eu care este personalul din unitate, erau 
altii decat personalul din unitate, deci zic eu ca nu erau reparatii sau intretinere. Va rog 
mare atentie pentru ca au mai fost precedente cu vant asa revolutionar de a executa, de a 
face, de a moderniza, sa nu se greseasca.” 
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Dl. consilier Vasile Dobre „eu imi exprim speranta si increderea ca cei de la 
Administratia Pietelor vor respecta, in tot ceea ce intrepind acolo, cadrul legal. Si in aceste 
conditii din ce stiu eu Administratia Pietelor pentru ca este societate comerciala poate sa-si 
achizitioneze utilaje pentru desfasurarea propriei activitati. Cat priveste observatia d-lui 
consilier Neagu Nistoroiu privitor la buget, la faptul ca ar fi fost bine sa avem in oglinda si 
bugetul anului 2010, cred ca intr-adevar dumnealui are dreptate, ar fi fost in regula sa avem 
si lucrul acesta. Numai ca s-a infiintat la sfarsitul anului 2010 si datele problemei sunt cu 
totul altele avand in vedere ca are un alt format de buget fata de ceea ce a fost anul trecut 
cand era inregistrata ca si directie in cadrul Primariei municipiului Focsani.” 

Dl. consilier Vasile Pintilie „privitor la alte cheltuieli, pozitiile de dotari, as recomanda 
nu un ifron ci un multifunctional avand in vedere faptul ca dumnealor au mai avut situatii 
cand au trebuit sa si sape sa-si protejeze o retea de alimentare apa-canal. Un 
multifunctional cred ca ar fi cel mai bine pentru Piata. In al doilea rand as vrea sa discut 
putin problema veniturilor avand in vedere faptul ca veniturile acestea pot creste, iar 
societatea poate realiza mai mult profit in conditiile in care ar acorda o atentie mai 
deosebita si spatiului colateral incintei, avand in vedere faptul ca acolo, din informatiile 
mele, am aflat si am si vazut multe chipuri neluminate in exteriorul Pietei care ar trebui sa 
aduca venituri Pietei si nicidecum daune. Deci, recomand conducerii Pietei sa aiba in 
vedere acest aspect si pe cat posibil sa protejam autohtonii nostri.” 

D-na consilier Doina Fodoreanu „cred ca dl. director Fanel Popa a si specificat ca 
vrea un multifunctional, nu luam ad-literam ifronul, in al doilea rand deciziile sunt ale 
Consiliului de Administratie, avand in vedere noua organizare a Pietei, iar Consiliul local 
are reprezentant, agamanul AGA care ne va informa vis-a-vis de deciziile luate.” 

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu “eu apreciez ca trebuie sa dam credit noii 
conduceri a Administratiei Pietelor prin reprezentantul sau dl. Fanel Popa, care este un om 
cu initiativa si va face treaba, sunt sigur la Administratia Pietelor si va inregistra rezultate.”  

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 10 

Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli la SC CUP SALUBRITATE SRL Focsani pe anul 
2011. 

Dl. consilier Neculai Tanase „studiind ordinea de zi am vazut ca la proiectul de la 
punctul 12, mai este ceva legat de salubritate si voiam sa va intreb, nu are nici o legatura 
bugetarea de la proiectul acesta cu acel proiect? N-ar mai trebui nimic adaugat?” 

Dl. consilier Vasile Pintilie „am o rugaminte sa se corecteze in bugetul de venituri si 
cheltuieli realizat si buget 2011, ci nu 2010. a mai fost un proiect cu 2011 – 2011 sa se 
corecteze 2011-2010.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „cred ca sunt in asentimentul tuturor colegilor din Consiliul 
local sa apreciem ca fiind pozitiva activitatea desfasurata de catre dl. director Profiroiu si de 
aceea vreau sa ii multumim sa ii dorim succes si sa duca pe mai departe aceste intentii 
bune privind modernizarea societatii cu alte activitati care sa aduca in cele din urma profit 
societatii.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 11 

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.363/2006 
pentru aprobarea arondarii institutiilor de invatamant preuniversitar de stat fara 
compartiment financiar-contabil propriu pe langa centre bugetare care au calitatea 
de ordonator tertiar de credite, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 12 
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Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
completarii anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr.212/2010 pentru stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si 
taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile in anul 
fiscal 2011, la nivelul Municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 13 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind stabilirea unor 
taxe pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Focsani. 

Dl. consilier Vasile Pintilie „as vrea sa fac un amendament la acest proiect, adica 
privitor la taxa de divort, privind defacerea prin acordul partilor, consider ca ar fi un pret 
bun, o taxa buna cea de  2.000 lei, iar la taxa de schimbare nume si prenume se poate 
ajunge cu ea la 1.000 lei. Toate acestea ar ajuta bugetul Primariei la venituri.” 

Dl. Melus Nazaru „la notar aceasta suma este de 600 lei, in cazul acesta nu va veni 
nimeni la Primarie sa dea 2.000 lei.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „eu as putea sa va spun ca multi s-ar putea sa se duca 
la Tribunal direct si Primaria nu mai incaseaza nimic. Eu spun ca ar trebui sa ne gandim la 
niste chestii mai realiste, ca Primaria sa poata atrage aceste persoane.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „sigur despartirea unei familii este un lucru rau si de 
regula trebuie dat un timp de gandire sau piedici care sa mai dea timp de gandire, dar nu e 
cazul nostru acum.” 

Dl. consilier Vasile Pintilie „nu vreau sa creez o problema din acest amendament al 
meu, drept pentru care il retractez si ca atare tinand cont de tot ceea ce s-a discutat aici las 
proiectul initial sa fie votat.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „aveam oarece emotii, dar mi-am revenit, in sensul ca 
atat de multi colegi au intervenit aici incat m-am gandit ca au niste interese. Si ma bucur ca 
totusi treaba s-a lamurit si eu zic asa cum a spus si dl. Nazaru, e logic sa fie mai mic decat 
este la Tribunal si eu spun ca proiectul trebuie supus aprobarii asa cum este la mapa.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 14 

Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind acordarea 
sporului de dispozitiv d-nei Dima Violeta, consilier juridic in cadrul Aparatului 
Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focsani, urmare a sentintei 
civile nr. 966 a Tribunalului Vrancea – Sectia comerciala si de contencios 
administrativ fiscala pronuntata in sedinta publica din 16.12.2010. 

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu face precizarea ca dl. consilier Laurentiu 
Veber a parasit sala de sedinte, ca urmare in continuare sunt 20 de consilieri prezenti. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 15 
 Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
Planului de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de 
persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul municipiului Focsani. 

Dl. consilier Gheorghe Stan „as dori pana la sedinta urmatoare o informare, pentru 
ca stiu ca detinem un loc destul de buna la nivel de tara cu ajutoarele pe care le dam, 
vreau sa stiu la ce nivel s-a aplicat aceasta lege, la nivelul municipiului, cat am castigat 
dupa urma folosirii acestor oameni. In situatia aceasta de criza poate fi o sursa, nu 
neaparat de venituri, dar sa economisim niste bani folosind acesti oameni pentru anumite 
treburi. Am vazut ca foarte multe probleme le avem iarna, la nivel de municipiu si 
bineinteles ca nici vara nu este ocolita. M-ar interesa daca pe aceasta perioada de iarna   
d-le Primar s-a apelat la acesti oameni si daca au raspuns intr-un fel?” 
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Dl. Primar Decebal Bacinschi „domnilor consilieri vorbim de Legea 416, venitul 
minim garantat, aceste persoane sunt obligate sa presteze un numar de 74 ore pe luna si 
fac cam cate 2 ore pe zi. Daca ei au facut 70 de ore si nu au facut 74 de ore nu au primit 
acest ajutor, deci li se tine evidenta si intr-adevar executa aceste lucrari, pentru asta ei 
primesc venitul minim garantat. Noi la nivelul municipiului Focsani avem 150 de persoane. 
Noi in general dimineata trimitem aceste persoane in diferite zone ale orasului. Dl. consilier 
Neagu Nistoroiu a venit cu o idee si mi se pare chiar buna ca putem sa-i impartim in doua 
sa-i ducem in cimitire. Pentru ca dupa cum stiti in cimitire nu doresc sa lucreze cei pe care-i 
avem angajati. In conditiile acestea cred ca putem rezolva o treaba afara de anumite lucrari 
care trebuiesc facute rapid si cred ca vom merge pe ideea data de dl. consilier Neagu 
Nistoroiu.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „exista legea, recunosc ca nu am cunostinte in domeniul 
acesta, prevede legea undeva o portita pe undeva prin care ei se pot eschiva sau sunt 
scutiti?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „exista si cazuri din acestea cu scutiri.” 
Dl. consilier Neagu Nistoroiu „in sedinta de comisie eu am venit cu amendament, l-a 

amintit si dl. Primar, il mai reiterez inca o data, prestarea de lucrari in cadrul cimitirelor as 
vrea sa se inteleaga ca merg pe aceasta ideea pentru ca aici sunt lucrari ce necesita 
intretinere permanenta si ma refer la degajarea terenului de corpuri straine, frunze, crengi, 
plivirea buruienilor, laturat aleile. Este intr-o zona bine conturata pot fi inventariati, se si 
comensureaza munca pe care au prestat-o atat ca si cantitativ, cat si numarul de ore 
necesar. Eu nu spun ca nu s-au defasurat activitati si pe strazi dar e mai usor si la vedere 
sa-i avem concentrati in cele doua cimitire, cum de altfel si dl. Primar a spus acolo nu prea 
se inghesuie dintre cei care lucreaza la Directie sa si ramana sa faca alte activitati.”  

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

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Neagu 
Nistoroiu si se adopta cu 20 voturi „pentru”,  devenind hotararea nr. 16 

Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind infiintarea de 
catre SC CUP SALUBRITATE SRL Focsani a punctului de lucru: ,,Punct de colectare 
a deseurilor de echipamente electrice si electronice(DEEE)” pe terenul situat in 
Focsani, str. Anghel Saligny, nr. 11 bis, apartinand domeniului public al municipiului 
Focsani, pentru desfasurarea activitatilor de dezasamblare a masinilor si 
echipamentelor scoase din uz, recuperarea, comercializarea si depozitarea 
materialelor reciclabile. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 17 

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind infiintarea 
Politiei Locale a Municipiului Focsani. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 18 

Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Politia Locala a 
Municipiului Focsani. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 19 

Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Primaria 
Municipiului Focsani.  
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Dl. consilier Vasile Pintilie “as avea o intrebare, stiu ca anul trecut sau acum doi ani 
a fost modificata aceasta organigrama si prin reducerea de personal un numar de sefi de 
servicii sau birou s-au redus. As avea o intrebare pe care nu am inteles-o eu, in momentul 
cand s-a facut acea reducere de functii, unele directii au fost afectate mai mult decat altele 
care nu se regasesc in spatiu acesta. Era absolut normal ca numai de aici sa se faca o 
reducere mai mare decat in alte servicii externe sediului?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi “daca observati la organigrama Politiei Comunitare am 
crescut numarul de personal cu 5 posturi, aceste 5 posturi au plecat de la Primariei pentru 
ca noi acum prin noua lege care a aparut transferam niste servicii, politia in constructii, 
comercialul si atunci am preluat acesti oameni care lucrau pana acum la urbanism si la 
comercial si-i ducem in compartimente separate la Politia Comunitara. Acesta este motivul 
pentru care s-a modificat.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “sa inteleg ca pleaca din schema de personal a 
Primariei catre Politia Locala, asta inseamna ca numarul minim prevazut prin Hotararea 
Guvernului se dimunueaza, deci noi am avut un numar de personal, acum vor fi mai putini, 
deci inseamna ca avem posturi vacante?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi “pleaca dincolo cu tot cu post.” 
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “am avut aceasta interventie pentru ca la directia d-lui 

Nazaru, trebuie sa facem ceva sa suplimentam oamenii care lucreaza in domeniul 
colectarii de taxe in domeniul in tot ce inseamna relatii fiscale, financiare cu cetatenii 
municipiului Focsani. Va spun sincer am avut o problema familiala in care am umblat dupa 
niste hartii si mi-am dat seama cati oameni si cate probleme apar si ce incarcare au acesti 
oameni. Trebuie sa gandim o modalitate prin care structura acestei directii sa fie marita.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi “in conditiile in care inginer constructor nu avem, 
inginer instalator nu avem, inginer de drumuri nu avem, arhitect sef al orasului nu avem 
efectiv la ora actuala, toate serviciile le avem descoperite cu personal. Cate doamne sunt 
plecate in concediu de maternitate?” 

D-na Micsunica Baciu “9 persoane”. 
 Dl. Primar Decebal Bacinschi “deci 9 persoane sunt plecate in concediu de 

maternitate, ducem lipsa de personal si este destul de greu sa ne descurcam asa cu ce 
avem.” 

Dl. consilier Vasile Pintilie “totusi la compartimentul buget-contabilitate putea sa fie 
un sef de birou. Se observa in organigrama la compartiment buget-contabilitate sef 
compartiment lipsa, deci un sef de birou, ce depaseste 5 persoane poate sa fie trecut    
intr-un birou, adica el putea sa fie numit birou de buget-contabilite cu un sef din cei sase.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi “functie de numarul de personal avem dreptul la functii 
de conducere. Plecand acesti oameni a trebuit sa desfiintam un compartiment si am 
desfiintat compartimentul proiecte, pentru ca pana acum aveam dreptul la 13 si acum avem 
numai 12.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan “si eu ma alatur propunerii facute de dl. consilier Liviu 
Oloeriu, fiindca dupa parerea mea si nu numai intr-o Primarie si intr-o societate comerciala, 
acolo unde se aduna banii, trebuie sa ai o calitate a oamenilor si niste oameni care se vrea 
pentru ca este o zona mai dificila. Aceeasi constatare am facut-o si eu ca la acest 
compartiment al d-lui Nazaru nu prea este loc de stat acolo, adica in sensul ca oamenii 
aceia au de lucru cu varf si indesat si daca s-ar putea, in limita pe care o avem sa vedem 
cum stam din punctul acesta de vedere fata de alte primarii, daca ar putea dl. Nazaru sa ne 
informeze intr-o alta sedinta sau chiar la sedinta de comisie.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi “o sa tin cont de propunerea dumneavoastra, totusi s-
a facut o nedreptate din punctul meu de vedere. In conditiile in care peste 100 de mii de 
locuitori, daca am 101 mii de locuitori am dreptul la 247 de angajati, daca am 99,9 cetateni 
in municipiul Focsani am dreptul la 147, cu 100 de persoane mai putin, aici mi s-a parut ca 
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s-a facut o nedreptate in momentul in care a dimensionat numarul de personal in funtie de 
cetatenii orasului. Adica putea sa fie o marja un pic mai apropiata, una este sa lucrezi cu 
101 si una este cand lucrezi cu 97 sau 98 si noi avand populatie in scadere, am scazut sub 
100 de mii de locuitori, automat ne-au taiat 100 de posturi.” 

D-na consilier Doina Fodoreanu “d-le Primar vreau sa va intreb, la Clubul Sportiv 
Municipal stiti foarte bine ca d-na Bari este pensionara, a mai ramas luna aceasta, cum 
procedam ,ce facem in aceasta situatie? Eu spun ca solutia sa detasam pe cineva 6 luni nu 
poate fi definitiva, nu?” 

D-na Micsunica Baciu “deocamdata aceasta este solutia ideala urmand ca in cazul 
in care se deblocheaza 7 posturi sa scoatem postul la concurs. Momentan postul este 
blocat.” 

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

Se prezinta punctul 16 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, republicata, modificata si a Hotararii Consiliului Local nr. 41/23.02.2010 
privind aprobarea listei de prioritati.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, dl. consilier Cristinel Susu este iesit din sala si nu participa la vot, devenind 
hotararea nr. 21 

Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea unui 
schimb de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul Tineretului – Sud solicitat de 
titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, 
republicata si modificata.  

 Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, dl. consilier Cristinel Susu a revent in sala, devenind hotararea nr. 22 

Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind atribuirea unui 
numar de 19 autorizatii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane in 
regim de taxi pe raza municipiului Focsani. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 23 

Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de 
investitii ,,Refacere infrastructura strazi – Simion Barnutiu, Mihail Kogalniceanu, 
Dimitrie Cantemir inclusiv racordurile stradale, din municipiul Focsani. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 24 

Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici, faza documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii, pentru obiectivul de investitii ,,Reconversie sala de sport si biblioteca 
Colegiul National Unirea” din municipiul Focsani. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 25 

Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal ,,Extindere, etajare si amenajare cabinet medical”, str. 
Vilcele nr. 12A, Focsani.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 26 
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Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si 
completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.23/26.01.2010 
pentru aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 
municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 27 

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 
domeniul public al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 28 

Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind insusirea 
modificarilor si completarilor aduse anexei nr. 1-bunuri imobile, la Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 167/2003 pentru insusirea inventarului 
bunurilor ce apartin domeniul public al municipiului Focsani, aprobate prin 
Hotararea Consiliului Local din data de 25.01.2011.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 29 

Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri ce apartin domeniului public/privat al 
municipiului Focsani, in vederea amplasarii de constructii provizorii cu destinatia de 
spatii comerciale.  

Dl. consilier Bogdan Matisan „la comisia  de urbanism s-a discutat pentru pozitia     
nr. 1, B-dul Unirii nr. 49 este un chiosc acolo si avand in vedere faptul ca proiectul Piata 
Unirii este in plina desfasurare si in curand o sa intram si in aceasta zona s-a considerat ca 
nu este oportun sa mearga in continuare cum s-a mers si pana acum cu taxa utilizare 
domeniul public.” 

 Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu supune votului fiecare pozitie in parte: 
1. B-dul Unirii nr. 49 – cu 20 voturi „abtineri” nu s-a aprobat. 

 2. Str. Constructorului nr. 1C – cu 13 voturi „pentru” si 7 voturi „abtinere” a d-nilor  
  consilieri Danut Popoiu, Lucica Chiper, Cristinel Susu, Neculai Tanase, Ionel    
  Preda, Eugen Vasile Popa si Daniel Gongu nu s-a aprobat. 

 3. Pasaj Moldova - cu 20 voturi „abtineri” nu s-a aprobat. 
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 20 

voturi „abtinere”.  
Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 

inchirierii directe a unor terenuri ce apartine domeniului public al municipiului 
Focsani, in vederea amplasarii unor constructii provizorii cu destinatia de chioscuri 
de distributie presa, catre domnul Trandafir Costica, avand calitatea de Luptator 
pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989.  

Dl. Primar Decebal Bacinschi „o sa vorbesc in numele comisiei de urbanism pentru 
ca mi-ati trasat o sarcina, acea de a cauta alte locatii. Noi am gasit alte locatii pentru acest 
cetatean, el a fost de acord cu ele, urmeaza sa initiem un alt proiect de hotarare cu noile 
amplasamente, sa aiba timp si comisia sa mearga pe teren sa vada aceste doua 
amplasamente care au fost propuse.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „deci noi am identificat si aprobat un numar de locatii 
in care sa vindem presa in Focsani. Cetateanul nostru erou al Revolutiei solicita normal si 
legal dumnealui sa amplaseze chioscuri tot cu aceasta destinatie daca nu ma insel. Cred 
ca ar fi bine daca tot va ocupati cu gasirea de noi locatii, Focsaniul nu este infinit, ar trebui 
sa vedem cate locatii din punct de vedere urbanistic pot fi amplasate pentru ca s-ar putea 
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sa avem pe strazi numai chioscuri cu vanzare de presa. Rugamintea mea era ca atunci 
cand se face aceasta evaluare de noi locatii sa vedem cate ar mai putea fi  si dupa aceea 
asa cum am limitat unele activitati si aici sa avem un raspuns pentru cetatenii care vor mai 
dori sa faca activitati comerciale de acest gen.” 

Dl. consilier George Mardare „as vrea doar sa intreb pentru ca din cate stiu eu acest 
domn Trandafir Costica are deja o rulota de carte in fata Pietei Modovei?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „pentru aceea era solicitarea si mai doreste inca o 
locatie la intersectia B-dul Garii cu str. Profesor Caian.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „eu o singura dorinta as avea, daca se fac aceste 
chioscuri sa pastram aceeasi arhitectura la toate, astfel incat cand mergem pe bulevard si 
ne trebuie un ziar sa-l vedem. Eu zic ca nu ar arata prea rau, cum la Londra poate sa fie 
niste cabine telefonice de 100 de ani la fel, zic ca putem sa facem si noi niste chioscuri 
care sa arate si bine si sa le putem recunoaste.” 

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrancianu „d-le Primar am si o intrebare la 
dumneavoastra, daca acest domn a solicitat doua chioscuri, dar daca solicita 4 sau 5? Dar 
daca un alt revolutionar va veni si el sa solicite inca doua inca trei?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „vom veni cu proiect de hotarare si dumneavoastra 
decideti.” 

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrancianu „eu cu privire la aceasta lege care le 
acorda dreptul la revolutionari, care e firesc sa li se acorde drepturi asa cum au fost ele 
prevazute am observat ca ei au dreptul la 100 mp chiar in cota indiviza, dar legea nu 
distinge in mai multe locuri sau un singur loc. Atunci cand ai luat o locatie o iei de 1, 2 pana 
la 10 mp, nu in mai mute locuri, asta consider eu ca presupune cadrul legal.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „cred ca o sa mai vin cu un proiect de hotarare, am 
avut o discutie cu reprezentantii dansilor si doresc si locuri de veci. Au dreptul si treaba 
aceasta si cred ca o sa vin cu un proiect.” 

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

Se prezinta punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
incredintarii in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei, catre 
Universitatea din Bucuresti, a terenului apartinand domeniului public al municipiului 
Focsani, in suprafata totala de 1500,00 mp., situat in Focsani, str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 10, in vederea construirii unui sediu pentru Centrul de Perfectionare pentru 
Definitivare in Invatamant – Focsani.  

Dl. consilier Vasile Pintilie „felicit initiativa d-lui Primar, dar stau totusi si ma intreb 
daca acesti 1.500 mp sunt indestulatori, vis-a-vis de suprafata?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „dupa ce am stabilit locatia au venit cu proiectantii      
si-au stabilit obiectivele si au spus ca atat le trebuiesc.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 30 

Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al 
municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, pentru extinderea acestora.  

Dl. consilier Neagu Nistoroiu „la vizita in teren a o parte dintre membri comisiei  s-au 
constatat ca nu sunt probleme deosebite, fapt care in comisia de urbanism a dat avizul 
favorabil.” 

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu supune votului fiecare pozitie in parte: 
1. Trif Mariana si Mahjoub Wald Khalil – Str. Mare a Unirii nr.24, bl. 24, sc. 1, ap. 16 

– 7,80 mp – cu 20 voturi „pentru” s-a aprobat. 
2. Palade Mariana – B-dul Independentei nr. 33, bl. 33, ap. 1 – 2,88 mp – cu 20 

voturi „pentru” s-a aprobat. 
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Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 

voturi „pentru”, dl. consilier Vasile Pintilie fiind iesit din sala nu participa la vot, devenind 
hotararea nr. 31 

Se prezinta punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 60,00 m.p., situat in Focsani, 
str. 1 Decembrie 1918 nr. 19, judetul Vrancea, T.197, P.10875 ce apartine domeniului 
privat al municipiului Focsani, catre Cabinet Medical Medicina de Familie-Dr. Costin 
Ioana.  

D-na consilier Doina Fodoreanu „la acest proiect de hotarare apare o problema, 
46,50 mp fac obiectul a doua contracte de concesiune, iar pentru 13,50 mp nu exista 
absolut nici un document, nici contract de inchiriere, nici contract de concesiune. Dreptul de 
preemtiune a celui care are spatiul si solicita vanzarea la ce se referea? Normal cei 13.50 
mp trebuiau ori inchiriati, ori concesionati dupa care puteau fi integrati in cei 60,00 mp. Eu 
cred ca proiectul de hotarare se poate referi doar la cei 46,50 mp, asa ar fi legal.” 

D-na Carmen Ghiuta „noi am explicat si in raport ca constructia are 60,00 mp pentru 
care plateste impozit, pentru 46,50 mp are contract de concesiune diferenta este fara 
contract.” 

D-na consilier Doina Fodoreanu „eu as pune o intrebare d-nei Ghiuta, autorizatia de 
construire este emisa pe cei 60 mp?” 

D-na Carmen Ghiuta „este emisa pentru proiect, nu sunt de specialitate d-na 
consilier, dar stiu ca este pe proiect.” 

D-na consilier Doina Fodoreanu „nimeni nu vrea sa faca greutati nimanui, deci noi 
vrem sa stim clar, este legal, nu este legal? Si ca sa ne lamurim am vrea sa vedem si noi 
proiectul care sta in spatele autorizatiei de construire.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „aceasta suprafata de 60 mp este construita, 13 mp 
este amprenta balconului? Ce fel de balcon este? Este un balco nchiar asa de mare? 
Acum ne aflam in fata unui lucru implinit, exista o constructie, problema noastra este de 
ordin moral, daca ii dam voie sa cumpere inseamna ca acoperim ceva care poate n-a fost 
legal, poate, daca amprenta este de 13 mp lucrurile sunt in regula. Dar poate s-a construit 
ceva mai mult decat era in concesiune si se incearca acum cumpararea, daca nu sa gasim 
acum solutia. Nu avem solutii aici decat ori dumnealui face concesiune si pe restul si apoi 
cumpara, deci trebuie sa mergem si catre dumnealui, pentru ca sanctiuni administrative 
dati dumneavoastra. Dar deocamdata demonstrati ca amprenta este de 13,00 mp si noi 
votam.” 

D-na Carmen Ghiuta „noi nu mai aprobam fara amprenta.” 
Dl. consilier Vasile Dobre „eu cred ca acest proiect nu ar trebui sa-l votam astazi 

pentru ca daca cei 13 mp se refera la terenul de sub balcon, acea suprafata nu trebuie sa 
fie platita de catre proprietarul acela si atunci nu trebuie sa se liciteze 60 mp, ci trebuie sa 
se liciteze mai putin cu 13,00 mp, adica 47 mp pentru ca de drept este proprietatea lui si nu 
poate ca pe proprietatea lui sa se liciteze si sa plateasca ceea ce nu trebuie sa plateasca. 
De aceea cred ca nu trebuie sa votam astazi proiectul, sa ne aplecam mai cu atentie 
asupra lui, in perioada urmatoare si sa revenim cu el cumva modificat in conditii normale in 
sedinta urmatoare a Consiliului local.” 

Dl. consilier Vasile Pintilie „eu propun ca acest proiect sa nu fie votat si sa-l lasam 
pentru o data ulterioara sa ne convigem vis-a-vis de toata documentatia tehnica necesara 
sustinerii acestui proiect si a faptului ca chiar daca este o amprenta atata timp cat exista 
constructie sub balcon, trebuie discutat tehnic. Eu zic sa nu-l votam.”  

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 19 
voturi „abtinere” dl. consilier Daniel Gongu fiind iesit din sala nu participa la vot. 
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Se prezinta punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
1, alin.(1) din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 405/2010, pentru 
aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 9,45 m.p., situat in 
Focsani, str. Revolutiei nr. 10, judetul Vrancea, T.208, P.11336, ce apartine 
domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Boros Maricel.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 32 

Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 4,76 m.p., situat in Focsani, 
str. Eroilor nr. 6, judetul Vrancea, T.161, P.8329 ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre domnii Oloeriu Ioan si Oloeriu Rozina.  

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „nu particip la vot.” 
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 

voturi „pentru”, dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu anuntand ca nu participa la vot, devenind 
hotararea nr. 33 

Se prezinta punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 53,24 m.p., situat in Focsani, 
str. Popa Sapca nr. 1, judetul Vrancea, T.107, P.5688, ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre domnii Daniel George Chitroceanu si Alexandru 
Dumitrache.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 34 

Se prezinta punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 9,20 m.p., situat in Focsani, 
Al Caminului nr. 15, judetul Vrancea, T.188, P.10214, ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre domnul Matei Ion.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 35 

Se prezinta punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 25,61 m.p., situat in Focsani, 
str. Unirea Principatelor nr. 16, judetul Vrancea, T.110, P.5781, ce apartine 
domeniului privat al municipiului Focsani, catre doamna Neagu Zamfirica.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 36 

Se prezinta punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 13,61 m.p., situat in Focsani, 
str. Razboieni nr. 7, judetul Vrancea, T.22, P.1347, ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre doamna Sava Ionelia.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 37 

Se prezinta punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 21,85 m.p., situat in Focsani, 
str.Bucegi nr. 1, judetul Vrancea, T.189, P.10298%, ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre domnii Stanciu Jan si Neagu Gheorghe.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 38 

Se prezinta punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 28,01 m.p., situat in Focsani, 
B-dul Independentei nr.34, judetul Vrancea, T.57, P.3513, ce apartine domeniului 
privat al municipiului Focsani, catre SC URSULA COMEX SRL.  
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Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 39 

Se prezinta punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.211/05.08.2010, 
privind aprobarea reorganizarii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si 
desemnarea membrilor acestora.  

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu „la acest proiect de hotarare este vorba de 
inlocuirea in cadrul comisii a d-lui Mugurel Cosmin Malureanu cu dl. consilier Eugen Vasile 
Popa”. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „hotararile cu privire la 
persoane se iau cu vot secret. Indiscutabil dl. consilier Eugen Popa il inlocuieste pe dl. 
Mugurel Cosmin Malureanu, cu siguranta propunerea nu va fi decat sa-l inlocuiasca in 
acele comisii. Daca dumneavoastra apreciati ca nu sunt probleme vis-a-vis de inlocuirea  
d-lui Mugurel Cosmin Malureanu demisionar cu dl. Eugen Popa, proiectul asa a fost 
prezentat. Au mai fost alte discutii in timp de aceea am si gandit varianta aceasta, au fost 
discutii in timp vis-a-vis de modificari sau renuntari in calitate de membru in diferite comisii 
de specialitate. Dl. consilier Eugen Popa ar trebui sa faca parte din comisia drepturile 
omului, culte, relatii cu cetatenii, precum si din comisia de amenajarea teritoriului si 
urbanism.” 

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

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „d-le presedinte de sedinta daca aveam o practica si 
legea impune votul secret, mai ales ca nu pierdeam timp,  din respect pentru noul nostru 
coleg, am apreciat ca trebuie sa votam, dar nu este legal. Pe viitor va rog, nu mai facem 
noi legea.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „pentru a nu exista suspiciuni fiti de acord sa respectam 
procedura si sa facem buletine de vot, pentru ca oricum mai avem de votat”. 

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu „revenim la vot ca sa intram in procedura 
normala cu vot secret.” 

Se propune comisia de numarare a voturilor: 
Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu solicita propuneri pentru comisia de 

numarare a voturilor. 
Dl. consilier Vasile Pintilie „propun pe d-nii consilieri Radu Nitu, Doina Fodoreanu si 

George Mardare.” 
D-na consilier Doina Fodoreanu „sunt onorata de propunerea d-lui consilier Vasile 

Pintilie, dar nu pot onora pentru ca eu din moment in moment voi pleca”. 
Dl. consilier Vasile Pintilie „propun atunci pe dl. consilier Daniel Gongu”. 
Se supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu 20 voturi „pentru”. 
Se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri in vederea votarii. 
Comisia constata ca s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

urmatorul: 
                                                              voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- Dl. Eugen Popa     18   -   2 
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 

voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Danut Popoiu, devenind hotararea nr. 40 
Se prezinta punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind desemnarea 

mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani la SC CUP SALUBRITATE 
SRL Focsani.  

Nu sunt propuneri. 
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 20 voturi 

„abtinere”.  
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Se prezinta punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind desemnarea 
mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani la SC TRANSPORT PUBLIC 
SA Focsani.  

Nu sunt propuneri. 
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 20 voturi 

„abtinere”.  
Dl. Primar Decebal Bacinschi „pe data de 8 februarie vom discuta bugetul si cred ca 

veti fi de acord ca aceste doua proiecte sa le introducem in acea sedinta, pentru ca au 
neaparat nevoie de desemnarea Consiliului de Administratie si a mandatarului.” 

Se prezinta punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind infiintarea 
Comisiei locale de ordine publica a municipiului Focsani.  

Dl. consilier Gheorghe Stan „avand in vedere ca sunt trei consilieri care trebuie 
desemnati eu spun ca ar fi bine sa fie cate unul de la fiecare formatie, iar eu va propun pe 
dumneavoastra d-le presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan „din partea grupului PSD propunem pe d-na consilier 
Rodica Boboc si pe dl. consilier Vasile Pintilie”. 

Dl. consilier Neculai Tanase „din partea grupului nostru il propunem pe dl. consilier 
Eugen Popa”.  

Se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri in vederea votarii. 
Comisia constata ca s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

urmatorul: 
                                                              voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- D-na Rodica Boboc   18   2    - 
- Dl. Gicu Vrâncianu    19   1    -  
- Dl. Vasile Pintilie    12   8    - 
- Dl. Eugen Popa     10          10    - 
Dl. consilier Danut Popoiu „v-as ruga sa se consemneze in procesul verbal ceea ce 

spune dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana ca este votul valabil cu patru 
stampile pe el”. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „nu am spus nimic in sensul 
acesta.” 

Dl. consilier Danut Popoiu „dar va rog eu sa va pronuntati daca votul este sa nu este 
nul. Daca au fost trei locuri, patru persoane, s-au pus patru stampile. Votul este valabil sa 
nu?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „nu pot face o afirmatie atata 
timp cat nu am facut parte din comisia de numarare a voturilor, exista reprezentanti ai 
Consiliului local care fac parte din comisia de numarare a voturilor.” 

Dl. consilier Danut Popoiu „vreau parerea comisiei, daca votul cu 4 stampile este, 
vot valabil?” 

Dl. consilier Radu Nitu „nu a vot nici un vot cu 4 stampile, nu stiu de unde a scos dl. 
consilier Danut Popoiu, dl. consilier Daniel Gongu a fost de fata acolo, puteti verifica 
buletinele de vot.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 
voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Danut Popoiu, devenind hotararea nr. 41 

Se prezinta punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei locale de ordine publica a 
municipiului Focsani.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 42 
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Se prezinta punctul 42 bis din completarea ordinii de zi: proiect de hotarare privind 
modificarea anexei nr. 10din Hotararea Consiliului Local nr. 61/218/2008 privind 
aprobarea Regulamentelor de organizare si executare a serviciilor de transport 
public local in muniicpiul Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 43 

Se prezinta punctul 43 al ordinii de zi: propunere de raport de evaluare a 
performantelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Focsani, pentru 
perioada 01.01.2010-31.12.2010.  

Nu sunt discutii si se supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru”.  
Se prezinta punctul 44 al ordinii de zi: raport pentru anul 2010, privind 

transparenta decizionala in administratia publica, conform art. 12 din Legea 
nr.52/2003.  

Nu sunt discutii si se supune la vot si se adopta cu 20 voturi „pentru”,  
Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu  informeaza plenul ca la mapa ordinii de zi 

mai sunt urmatoarele: raport privind activitatea desfasurata de Cantina de Ajutor 
Social Focsani, pe anul 2010; raport privind activitatea desfasurata de Serviciul 
Public Local de Asistenta Sociala Focsani, pe anul 2010;  raport privind verificarea 
activitatii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pentru semestrul II , anul 
2010, asistenti care lucreaza in baza contractului de munca; informare privind 
activitatea de solutionare a petitiilor inregistrate la Primaria Municipiului Focsani, 
audientelor, sesizarilor la ,,Telefonul Cetateanului”, in perioada 01.07.201-31.12.2010.  

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu  informeaza plenul ca la mapa mai este „o 
adresa din partea Ansamblului Folcloric Profesionist „Tara Vrancei” in care solicita 
rezolvarea unor probele esentiale pentru bunul mers la acesteia si anume: – dotarea cu un 
mijloc de transport (autocar), lunad in calcul cheltuilile deplasarilor ansamblului, acestea se 
ridica la sume considerabile; – dotarea Ansamblului „Tara Vrancei” cu un sistem de 
sonorizare nou, deoarece aparatura actuala a depasit de mult termenul de functionare (15 
ani), Ansamblul folcloric „Tara Vrancei” a sustinut din punct de vedere sonorizare, toate 
evenimentele culturale care s-au desfasurat in municipiul Focsani si judet; – va rugam sa 
analizati posibilitatea initierii unui proiect care sa aiba ca scop transformarea unui internat 
scolar neutilizat, intr-un complex de camere de locuit pentru artisti. Proiectul acesta va veni 
in sprijinul tinerilor artisti care in aceasta perioada de maxima austeritate financiara se afla 
in imposibilitatea de a-si mai achita spatiile de locuit inchiriate in prezent la persoane 
particulare. Dl. Primar ne poate spune mai multe sau daca exista posibilitati pentru aceasta 
solicitare a Ansamblului.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „cand o sa aprobam bugetul cred ca atunci o sa putem 
sa vedem daca mai avem rezerve, daca avem posibilitatea, este adevarat cel putin o statie 
este necesara si in acelasi timp va trebuie totusi sa rezolvam si problema artistilor, a 
cazarilor pentru ca mai mult de jumatate din salariu pe care-l primesc platesc chirie. S-ar 
putea face o treaba in privinta asta si merita.” 

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu „mai avem la mapa o adresa din partea 
Companiei de Utilitati Publice SA in care ne informeaza cu privire la programul de mediu 
din judetul Vrancea si despre faptul ca este in curs de realizare un proiect despre 
„Reabilitarea si modernizarea sistemului de apa si apa uzata in judetul Vrancea”, in cadrul 
Programului Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 (POS Mediu). Necesitatea 
contractarii de catre CUP SA Focsani a unui credit in suma de 41.280.000 lei, echivalentul 
a 9.582.644 euro, pentr ucofinantarea proiectului pe o periaoda de 20 de ani cu termen de 
gratie 4 ani. Costurile estimare de consultantul tahal Group ale acestui credit sunt, o 
dobanda in valoare de 4.614 mii euro si comisioane si taxe de 245 mii euro; necesitatea 
lansatii procedurii de licitatie pentru desemnarea bancii castigatoare si solicita: aprobarea 
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garantarii prin Hotarare a Consiliului Local, cu veniturile proprii ale bugetelor localem a 
crrditului pe care CUP SA Focsani il va contracta in scopul realiarii Proiectului „Reabilitarea 
si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Vrancea”, in cadrul Proiectului 
Operational Sectorial de Mediu 2007-2013( POS Mediu); in suma de maxim 41.280.000 lei, 
la care se va adauga dovanda si comisioanele in valoare de maxim 19.401.600 lei. Deci 
valoarea totala a acestui proiect este de 60.618.600 lei si municipiului Focsani ii revine o 
cota spre garantare de 10.088.973 lei determinata proportional cu valoarea investiilor 
aferente localitatii din total proiect.” 

D-na director Natasa Nemes „va fi obiectul sedintei ordinare din luna urmatoare.” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „vreau sa informez Consiliul local ca am fost la 

Bucuresti astazi privind proiectul de Reabilitare a Sistemului de Termoficare, urmeaza in 
cursul zilei de maine sa le mai trimitem o adresa, doresc sa stie daca toate investitiile sunt 
pe domeniul public si inventariat in  domeniul public, am verificat si sunt inventariate in 
domeniul public, sa le trimitem aceasta adresa urmand ca saptamana viitoare sa se 
semneze contractul. Asa ni s-a promis asa va spun si eu. Sa vedem acum, vine dl. Ministru 
al Mediului la noi sau vom merge noi la dansul, vom vedea cum va fi si mi s-a parut corect 
sa va informez si pe dumneavoastra.” 

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu  solicita inscrieri la cuvant pentru punctul 
diverse. La acest punct se incriu la cuvant urmatorii d-ni consilieri: Liviu Ioan Oloeriu, Doina 
Fodoreanu, Neagu Nistotoroiu. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „cred ca Politia Locala este in sala si nu vroiam decat 
sa spun ca poate este bine sa inaintam o adresa catre Inspectoratul Politiei Focsani. Multi 
cetateni si-a facut termoizolarea blocurilor, a aparut si in Focsani practica desenelor graffiti, 
abia iti termini blocul si iti apare si o semnatura un desen si altele. Cred ca atunc cand se 
face activitatea de patrulare trebuie avut in vedere si aspectul acesta.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „daca depistam un tanar, trebuie sa facem cunoscut la 
presa, pentru ca este un aspect urat, iar persoana respectiva a cheltuit niste bani pentru a 
feca acea fata si altii sa o murdareasca. Ar trebui sa dam un exemplu.” 

D-na consilier Doina Fodoreanu „vreau sa va informez ca Asociatia pentru Protectia 
Animalelor Vier Pfoten Romania ne-a transmis o solicitare prin care doresc sa vina in 
municipiul Focsani sa se ocupe de problema cainilor comunitari. Acest lucru inseamna ca 
totul se face gratuit, deparazitare, sterlizare, vaccinare, noi ne dam acordul si conform 
contractului ii ajutum cu personalul nostru, cu persoane desemnate care sa mearga cu ei. 
Singura obligatie ar fi sa le asiguram cazarea si masa, acest lucru s-a rezolvat, exista 
doua, trei societati comerciale care sunt dispuse sa le asigure masa si cazarea.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „nu este rau. Aduceti-ne un „curicullum vitae” al 
acestei asociatii, unde activeaza, la ce nivel, in ce comunitati pentru ca nu as vrea sa fim 
monitorizati in problema aceasta inca o data si sa avem probleme inutile.” 

D-na consilier Doina Fodoreanu „au activat in toate marile municipii inculsiv in 
municipiul Bucuresti. Se poate intra pe internet sunt toate datele acolo, toate programele 
derulate si acces avem cu totii.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „atunci solicit Primariei, ca si aparat, sa ia legatura cu 
aceste primarii sa faca un schimb de pareri. E un lucru constructiv ceea ce spun eu, nu 
este rau ca cineva vrea sa preia aceasta sarcina in mod voluntar, este chiar foarte bine 
pentru ca citeam undeva ca se ajunge ca unele costuri legate de crestrea sau intretinerea 
animalelor acestea sunt poate mai mari decat alocatiile de hrana.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „aceste animale vor fi prinse, cele sanatoase vor fi 
castrate si avem obligatia sa le aduce inapoi de unde le-am luat, pentru ca se mege pe 
urmatoarea idee, fiind acolo nu mai vin alti caini si in decursul anilor ei vor muri. Dar treaba 
aceasta va trebui sa o facem cunoscut si cetatenilor sa stie si dansii ce se intampla pentru 
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ca spune, l-am luat si a aparut din nou acolo, sa fie si dansii de acord cu aceasta treaba si 
nu avem nimic impotriva mai ales ca s-a putut rezolva problema cazarii si mesei.” 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu „vreau sa fac o precizare cu privire la proiectul de 
buget de la Piata, am simtit eu ca nu am fost bine inteles si o spun ca si un avertisment.   
S-a creat un precedent deja la Piata cu munca hei-rupista, va rog sa nu o luati intr-o anume 
deradere sau intr-o anumita forma, ca as acuza sau ca mi-as forma dinainte idei 
preconcepute. Rog sa fiti foarte atenti cu hei-rupismul acesta ca la acea data directorul 
care a existat la Piata a platit pentru hei-rupism. Va rog sa apelati la aparatul Primariei 
privind achizitiile, orice achizitie se face in baza Legii achizitiilor publice, nu inainte de a 
face studiu de oportunitate, aprobare de indicatori in cadrul Consiliului local, licitatie de 
proiectare, licitatie de executie lucrari. Se aplica pentru ca exista subunitate din cadrul 
Consiliului local. As ridica aici o problema si am mai ridicat-o si in anii trecuti, dar poate ca 
nu am fost auzit si pe buna dreptate o sa mi se puna intrebarea, dar de unde bani? M-as 
gandi sa facem un studiu de oportunitate privind repunerea in functiune a caminelor 
internat. Iata ca s-a ridicat aici necesitatea ca o parte din angajatii de la Ansamblul Tara 
Vrancei nu au unde sa stea, mai sunt si copii care stau la gazda care nu mai pot sa o 
plateasca si nu au unde locui si s-a ajuns la abandonul scolar. Trebuie sa ne gandim sa 
atragem surse prin proiecte pentru ca as da exemplu de internatul de la fostul Liceu de 
lemn, G.G. Longinescu acum, o parte nevazuta este dinspre interiorul fostului UMTF in 
spatele Medcenter, peretii arata intr-un anumele fel si pe zi ce trece se degradeaza. Stiu nu 
sunt fonduri dar acolo trebuie sa batem moneda. O alta problema sunt parcarile amenajate 
au avut si au destinatia pentru parcare publica pe marea majoritate arterelor principale s-a 
avut in vedere sa se vina cu imbunatatiri la proiect si s-au realizat parcari. Unele din ele, nu 
toate se folosesc ca parcari private, numai ca au pus acolo un numar sau nu sau isi lasa o 
lada, o plancarda, o piatra, o bordura si nu mai poti sa parchezi si as da aici, un exemplu 
ca sa nu spuneti ca vorbesc la general, a se vedea parcarea din fata de la Spitalul 
Judetean. Nu se mai foloseste ca parcare, exista acolo doua societati care isi au iesirea din 
unitate direct in parcare si in fata isi lasa si masinile, nu mai pot parca daca vine un 
apartinator al unui bolnav din spital sa intre in spital nu-l lasa cu masina, iar acolo nu are 
unde sa o lase si coboara din masina cu sacosele, cred ca de pe la obor si vine ca sa 
mearga la spital. V-as propune vis-a-vis de aceasta parcare sa mutam statia de taxi-uri din 
statia de autobuz in parcarea asta, daca tot se foloseste in alt scop macar sa se foloseasca 
pentru taxi-uri.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „astazi in sedinta de Consiliu local noi am aprobat 
Societatii Comerciale Piata un buget de venituri si cheltuieli. In Consiliul de Administratie ei 
hotarasc ceea ce fac, ce investitii fac, ce vor sa faca in limita banilor ce i-am aprobat noi si 
a veniturilor de cheltuieli. Ceea ce ati spus dumneavoastra este corect, sa vegheze si asta 
le-am spus in fiecare zi de cate ori am mers in piata, asta poate sa confirme si dl. consilier 
Vasile Dobre, sa respecte in totalitate legea licitatiilor, ce inseamna reparatii capitale, ce 
inseamna investii si altele. Le-am atras atentia si nu numai ca le-am atras atentia i-am si 
rugat ca, daca cumva au nelamuriri sa ia legatura cu personalul nostru din cadrul Primariei 
pentru a-i ajuta sa-si rezolve aceste probleme.” 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu „d-le Primar de acord stiu si eu, dar sa apeleze la 
serviciile din cadrul Primariei pentru ca la nivelul Administratiei Pietelor nu au serviciu de 
investitii, nu au specialisti acolo. Noi am mai avut o situatie destul de jenanta cand nu am 
avut acolo specialist care sa se ocupe de proiecte si pana la urma Curtea de Conturi ne-au 
tras putin de urechi si ne-au spus, domnilor dar ati avut la nivelul Primariei.” 

Dl. Primar Decebal Bacisnchi „nu era societate comerciala, acum lucrurile se pun un 
pic altfel.” 
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Dl. consilier Bogdan Matisan „am constat in municipiul Focsani in cateva parcari din 
zona Sud-Gara, in zona PT 16, un obicei al unor cetateni care detin masini de transport 
persoane mari, de la microbuze, pana la autocare chiar sau persoane care detin in 
proprietate chiar camioane si care in fiecare seara blocheaza accesul locatarilor in parcarile 
respective, le ocupa pur si simplu. In zona Sud, zona Aleea 1 Iunie practic acolo a aparut o 
noua „autogara”. Din cate am inteles de la reprezentantii ARR-ului s-a abrogat legea care 
obliga pe detinatorii acestor licente de transport in mod special sa aiba un garaj propriu. Eu 
va propun sa initiem un proiect de hotarare prin care sa reglementam intr-un fel aceasta 
situatie, pentru ca cetatenii nostri nu au unde sa-si parcheze aceste masini, iar cei care fac 
afaceri din transport ar trebui sa-si asigure si locul de parcare aferent, nu pe domeniul 
public. Un alt aspect pe care l-am sesizat in fiecare joi mai avem o autogara de transport 
international. Cred ca aici ne-a scapat si daca tin minte la momentul in care am 
reglementat circulatia autovehiculelor care transporta persoane spre Autogara Focsani, am 
omis un pic zona internationala. In fiecare joi in municipiul Focsani in zona fostei Autogari 
se fac imbarcari de curse regulate, eu le spun regulate pentru ca chiar sunt regulate, in 
fiecare joi se pleaca de acolo pe diferite destinatii spre Italia. Aceste societati sub 
acoperisul unei agentii de turism declara ca fac excursii si as dori tot in Consiliul local 
printr-un proiect de hotarare sa reglemantam aceasta situatie, imbarcarire sa se faca intr-
un singur loc, ce mizerie ramane in urma lor, in aceasta zona, va puteti imagina.  Ce ma 
uimit a fost ca Politia Rutiera a trecut pur si simplu, cei inscrisptionati cu Vama, au trecut 
put si simplu s-au uitat, au zambit s-au salutat cu soferii si au plecat. Eu zic ca transportul 
international regulat trebuie sa se desfasoare de la Autogara Focsani, iar excursiile 
ocazionale sau nu ale agentiilor de turism sa fie anuntate si aprobate de catre aparatul de 
specialitate al Primariei. 

Dl. consilier Vasile Dobre „as incepe prin a confirma cele spuse de catre dl. Primar 
in legatura cu discutiile pe care le facem de fiecare data cand suntem in  zona Pietei, cu cei 
de la Administratia Pietelor Focsani, avand in vedere faptul ca sunt nou constituiti , sunt o 
societate nou infiintata si sigur ca au avut nevoie, cred eu, pentru inceput de sfaturi pentru 
a-i indruma pe calea cea buna, ca sa spunem asa, in ceea ce priveste respectarea legii 
privind functionarea lor. Fac si de fiecare data cand ma intalnesc cu cei de acolo, cu domnii 
si  doamnele care coordoneaza activitatea Pietei aceleasi precizari pe care le facesi dl. 
Primar, vegheati la respectarea legii, nu incalcati legea si nu ma ascund acum sa fac 
aceasta remarca in plenul Consiliului local, le precizez de fiecare data, aveti in vedere 
faptul ca nu cu multi ani in urma unul din cei care coordona activitatea pietei acolo, a plecat 
cu catusile pe maini. Va rog sa fiti convinsi ca de la nivelul Primariei municipiului Focsani 
se fac aceste precizari si nu doar catre Piata si catre Transportul Local, daca-mi amintesc 
bine si catre CUP Salubritate SRL, catre toate aceste unitati care s-au desprins oarecum 
din cadrul Primariei municipiului Focsani si functioneaza acum pe Legea nr. 31, ca orice 
societate comerciala. Sigur ca ei ar trebui sa cunoasca cadrul legal in care isi desfasoara 
activitatea fara ca noi sa fim obligati sa ii dadacim, dar facem aceste precizari in plus din 
dorinta de a nu gresi si a se respecta cadrul legal in care isi desfasoara activitatea. As dori 
ca cetatenii municipiului Focsani sa inteleaga ca iarasi conform Legii au obligatia fie ca 
discutam de cei care detin proprietate privata si au deschidere catre trotuar, fie ca discutam 
de societati comerciale care normal sunt cu deschidere catre strada, catre troturar si unii si 
altii au obligatia ca atat iarna cat si vara, pe tot parcursul anul sa-simentina curatenia pe 
trotuar in fata proprietatii sau in fata institutiei sau a societatii comerciale pe care o detine, 
pentru suprafata pe care o are la trotuar, la strada. Exista legislatii care prevede aspectul 
acesta, legea predeve si o Hotarare de Consiliu Local prevede anumite sanctiuni asupra 
celor care nu se achita de aceste responsabilitati, de aceste obligatii prevazute de lege. 
Rog cetatenii municipiului Focsani, rog institutiile din municipiul Focsani, rog societatile 
comerciale sa respecte aceste prevederi legale pentru ca altfel servciul comercial, serviciul 
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urbanism vor fi obligati sa se deplaseze pe teren si sa aplice sanctiuni, sa aplice amenzi 
contraventionale asupra celor care nu respecta aceasta legislatie, nu mai putem tolera la 
infinit cel putin acum pe timp de iarna, trotuarele sunt pline cu gheata pline cu zapada, 
lumea aluneca, isi rup picioarele, isi rup maine si altele. Cat priveste prcizarea d-lui 
consilier Bogdan Matisan vreau sa precizez ca noi avem un cadru legal, o Hotarare de 
Consiliu care obliga toti transportatorii interni si internationali, ii obliga sa intre pe Calea 
dinspre Bucuresti pe Cuza Voda, Marasesti si sa vina in Autogara si acolo sa parcheze si 
de acolo sa si plece. Problema este ca nu se respecta aceasta Hotarare de Consiliu Local 
si am rugamintea la cei care sunt implicati a se respecta aceasta Hotarare sa o faca mai cu 
daruire pentru a putea vedea ordine si din acest punt de vedere in muncipiul Focsani. Cred 
ca va referiti d-le consilier Bogdan Matisan si nu avem intr-adevar o Hotarare de Consiliu la 
cei care fac transport international. Aceea sunt prevazutin in hotarare si au obligatia sa 
ajunga si sa plece din Autogara si nu din alte locatii.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „din discutiile pe care le-ati avut dumneavostra pana 
acum vis-a-vis de transport eu am desprins doua probleme si chiar am avut o discutie    
vis-a-vis de aceste probleme cu dl. consilier Bogdan Matisan. Eu as vrea sa va spun asa, 
ca vis-a-vis de locul de parcare, este adevarat ca este deranjant sa te trezesti cu 
microbuzul sau autobuzul in parcare, a fost o prevedere pana in 2008 cand era obligatoriu 
sa ai si un spatiu de parcare la eliberarea licentelor, acum nu mai este acea prevedere, dar 
eu spun ca s-ar putea rezolva aceasta problema printr-o Hotarare de Consiliu Local prin 
care sa le interzisa sau o taxa care sa fie descurajanta si atunci Politia foarte usor ii poate 
amenda. A doua problema este cu aceste curse internationale sau nationale, toti prin lege 
au obligativitatea sa treaca prin Autogara, nu au voie sa opreasca pe unde vor ei. Este 
grafic si eu v-as sugera sa aplecati la Autoritatea Rutiera Locala si foarte usor pot sa-i 
depisteze si-i amendeaza, asa nu vor mai opri pe unde vor ei.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan „cred ca nu am fost bine inteles, nu m-am referit la 
cursele internationale regulate, care au un traseu fix, care tranziteaza Focsaniul sau se 
formeaza de la Focsani, nu m-am referit la acestea. Agentiile de turism organizeaza in mod 
regulat, dar fara licenta de transport internationala pe o ruta, asa zise excursii pana in Italia 
sau Spania si toate aceste autocare a diferitelor agentii de turism sub pretextul ca fac 
excursii, ei de fapt fac curse regulate catre Italia. Eu despre acestia vorbesc pentru ca noi 
am reglementat traseu pentru cursele internationale regulate, care au licenta de transport, 
gen Atlassib.” 

Dl. consilier Vasile Pintilie „pentru ca tot am discutat in seara asta foarte mult pe 
tema transporturilor si pe problema posibilitatilor de a oferi totusi cetatenilor care folosesc 
transportul public in comun a unor spatii, eu stiu ca bugetul nostru este sarac, eu stiu ca 
avem foarte multe probleme de rezolvat la nivelul comunitatii, dar totusi la locatia unde 
transportul local a oferit posibilitate v-as ruga d-le Primar sa gandim impreuna o posibilitate 
de a rezolva totusi niste spatii, chiar si pe timp de iarna unde sa nu inghete lumea. Eu am 
trecut de curand pe acolo, sigur eu nu stiu daca aceasta locatie va ramane definitiva, dar 
totusi in provizorat poate gasim totusi niste solutii sa creem niste spatii incalzite care in 
conditiile in care mutam totusi de acolo din locatia aceea Autogara sa le mutam si pe ele 
undeva unde putem sa le racordam la o sursa de caldura de natura electrica. A doua 
problema pe care eu vreau sa o transmit si colegilor mei, faptul ca suntem focsaninei, eu 
cel putin unul m-am nascut, am crescut si traiesc in acest municipiu consider ca ar trebui 
sa avem in vedre pe cat posibil a gandi intr-un proiect pe care sa-l initiem impreuna cu 
Primaria a unor spatii de joaca intr-adevar pentru copii nostri, noi suntem deficitari in acest 
sens, desigur am realizat niste mici puncte totusi s-a spunem sincer, copii nostri sufera din 
acest considerant. Este foarte greu la momentul de fata avand in vedre cerintele legate le 
legile fondului funciar, retrocedari dar haideti sa vedem cum am putea sa imbunatatim in 
anumite puncte dezvoltara acestor spatii chiar daca spatiul verde care trebuie sa fie in 
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norma respectiva la ora actuala 22,6 mp pe cap de locuitor, gasim un arbor care sa ne 
creasca de o anumita natura, iar jos sa putem sa realizam aceste spatii. Din punct de 
vedere arhitectural ar trebui gandita toata treaba aceasta. Pacat de anumite parcuri pe care 
le avem si an de an cautam sa le imbunatatim, atata timp cat simtul civic al nostru este luat 
in deradere si aici trebuie sa lucram si pe factorii educationali cu anumiti cetateni de-ai 
nostri. Copiii nostri in scola nu mai sunt educati cum am fost odata vis-a-vis de simtul civic. 
Respectul care ar trebui sa existe de la generatie la generatie a disparut, cred ca avem o 
datorie cu toti sa gasim cele mai bune solutii de ca rezolva aceasta problema. Pleaca in 
primul rand de la scoala familia, eu cred ca putem gasi solutii.” 

 
Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu considera ca au fost epuizate toate 

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