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              R O M A N I A  

        JUDETUL VRANCEA 

      MUNICIPIUL FOCSANI 

         CONSILIUL LOCAL 

        

 
 
 
 
 
 

P R O C E S    V E R B A L 

din 25 octombrie 2011      

 
 
 
 
 

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

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

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

din 25.10.2011, şedinţă convocată prin dispoziţia d-lui Primar nr. 1981/19.10.2011, constatând că în 

sală sunt prezenţi un număr de 17 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri locali atât cât 

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

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

modificările şi completările ulterioare. 

 Dl. secretar al municipiului Focşani Eduard-Marian Corhană face precizarea că absenteaza 

motivat d-nii consilieri Bogdan-Emilian Matişan, Eugen Popa, Vrâncianu Gicu, si Lucica Chiper, 

fiind în delegatie, apreciază că şedinţa este statutară.   

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

verbal al şedinţei ordinare din 27.09.2011. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 17 voturi „pentru”. 

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

verbal al şedinţei  extraordinare din 4.10.2011. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 17 voturi „pentru”. 

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

verbal al şedinţei  de îndată din 4.10.2011. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 17 voturi „pentru”. 

 

Dl. consilier Vasile Dobre:  „doresc să informez asistenţa că lipsa d-lui Primar, se 

datorează faptului că a fost nevoit să plece la Bucureşti, la o întâlnire la Minister”. 

 

Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „vă reamintesc, deşi s-a 

aprobat în plenul Consiliului Local, dl. consilier Bogdan  Emilian Matişan  - preşedinte de şedinţă 

pentru această perioadă, este plecat într-o delegaţie în afara ţării, motiv pentru care vă rog să faceţi 

propuneri pentru funcţia de preşedinte de şedinţă, pentru şedinţa de astăzi”. 

D-na consilier Rodica Tudoriţa Boboc: „propun pe dl. consilier Ioan Liviu Oloeriu”. 

Nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot şi se aprobă cu 17 voturi „pentru”, devenind 

hotărârea nr. 219. 

  

La şedinţă participă: 

 

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

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

 d-nul Vasile Taban – Şef Birou impozite şi taxe locale; 
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 d-na Claudia Boznă – Şef serviciu administraţie publică, agricultură, cadastru; 

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

 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ; 

 d-nul Alexandru Stanciu – Şef serviciu urbanism; 

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

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

 d-nul  Liviu Băieţelu – Contabil şef SC Administraţia Pieţelor Focşani SA; 

 D-na Tăbăcaru Nazarie Dana – Jurist SC Administraţia Pieţelor Focşani SA; 

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

 d-nul Marian Vişan – Director adjunct SC ENET SA Focşani; 

 d-nul Ion Gheorghe – director  Poliţia Locală Focşani; 

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

 d-na Maria Murgoci – Director Ţara Vrancei Focşani; 

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

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

 d-na Daniela Pamfil – Inspector Compartiment învăţământ, cultură, sport, tineret; 

 d-nul Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală; 

 d-nul Valentin Gheorghiţă – Director Ateneul Popular Focşani. 

 

           La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi ai mass-

media locală. 

 

   Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu, prezintă proiectul ordinii de zi care 

cuprinde  27 de puncte: 

 

1. proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locali, declaraţi aleşi la data de 4 

octombrie 2011, pentru Consiliul Local al Tinerilor din Municipiul Focşani şi declararea ca legal 

constituit al acestuia; 

 

2. însuşirea procesului verbal pentru alegerea primarului, viceprimarilor şi secretarului Consiliului 

Local al Tinerilor din Municipiul Focşani; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru procedura de atestare a persoanelor 

fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de Proprietari; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Focşani, bugetului 

instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetul creditelor 

interne şi externe la 

30 septembrie 2011, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare; 

Iniţiator: Primar, Ing. Decebal Bacinschi 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 

2011, a sumei de 90,2 mii lei pentru organizarea sărbătorilor de iarnă; 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 

2011, a sumei de 11.360 lei pentru susţinerea financiară a Campionatului Naţional Individual de 

Gimnastică artistică fete, ce se va desfăşura la Focşani, în perioada 03-06 noiembrie 2011; 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 

2011, a sumei de 8.000 lei pentru premierea sportivilor legitimaţi la CSM Focşani 2007 care au 

obţinut rezultate deosebite la Campionatul Mondial de Karate SKDUN şi Cupa Mondială Kohai 

care s-au desfăşurat în perioada 8-9 octombrie 2011 în Germania; 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor practicate în anul 2012 şi a preţurilor de pornire la 

licitaţie pentru închirierea unor bunuri, de către SC Administraţia Pieţelor Focşani SA;  
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9. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr.151/2011 pentru stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul 

fiscal 2012; 

 

10. proiect de hotărâre privind constituirea Fondului special de reabilitare termică la nivelul 

municipiului Focşani; 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea preluării, în anumite condiţii, de către Consiliul Local al 

Municipiului Focşani, a finanţării cheltuielilor ce revin în sarcina asociaţiilor de proprietari, pentru 

reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe – condominii – din municipiul Focşani; 

 

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

stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.285/04.10.2011;  

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr.290/13.10.2011 pentru aprobarea avalizării biletelor la ordin în valoare de 

6.048,23 mii lei emise de către SC ENET SA Focşani în favoarea SC GDF SUEZ ENERGY 

ROMÂNIA SA în contul datoriilor înregistrare de acesta către furnizorul de gaze naturale; 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012 

pentru funcţiile publice din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din instituţiile subordonate 

(Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, Poliţia Locală a Municipiului Focşani, 

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani) şi centralizat la 

nivelul ordonatorului principal de credite; 

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării structurii de audit public intern în cadrul SC 

Administraţia Pieţelor Focşani SA; 

 

16. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Poliţiei Locale a Municipiului 

Focşani a patru posturi, în vederea promovării în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe aceste 

posturi; 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii în executare a Sentinţei civile nr. 197/12.05.2010, 

rămasă definitivă şi irevocabilă prin dezdăunarea domnilor Chivu Adrian şi Chivu Luminiţa cu 

suma de 6000eur.; 

 

18. proiect de hotărâre privind modificare şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr.23/26.01.2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

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

anul 2011; 

 

20. proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Focşani nr.118/2010 pentru aprobarea înfiinţării şi alegerii formei de gestiune a serviciului public 

de salubritate menajeră în municipiul Focşani; 

 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în 

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

funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri 

aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru 

extinderea acestora;  
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23. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită Unităţii Militare 02605 

Bucureşti, a terenului în suprafaţă de 38,49 mp., situat în Focşani, B-dul Unirii nr. 7, pe durata 

existenţei imobilului – Cazarmă 3511 Focşani; 

 

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

17,00 m.p., situat în Focşani, Al. Echităţii nr. 31A, bl.P8, sc.4, ap.62, judeţul Vrancea, T. 211, P. 

11570 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Ciobotaru Vica; 

 

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

30,96 m.p., situat în Focşani, str. Lăcrămioarei bl.A, ap.3, judeţul Vrancea, T. 1, P. 22 ce aparţine 

domeniului privat al municipiului Focşani, către Diţă Marian Cornel; 

 

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

23,68 m.p., situat în Focşani, str. Duiliu Zamfirescu nr. 1, ap.1, judeţul Vrancea, T. 92 P. 5273 ce 

aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Pâslaru Corneliu; 

 

27. Informări, declaraţii politice. 

 

 Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 17 voturi „pentru”.         

 

 Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „pentru că intrăm în ordinea de zi, propun 

ca luările de cuvânt să dureze 2 minute, să nu se repete, evident, repetarea nu implică şi dreptul la 

replică”. 

 

 Dl. consilier Neculai Tănase: „am văzut că aţi făcut un regulament ad-hoc şi nu îmi aduc 

aminte să fie în Regulamentul nostru de funcţionare”. 

 

 Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „vă rog să-mi aduceţi, ce elemente din 

Regulamentul Consiliului Local vin să contrazică ceea ce am propus eu.  

 Deci, limitarea dreptului la cuvânt la 2 minute, se întâmplă şi în Parlamentul European. 

Dacă nu aţi auzit, înseamnă că nu aţi citit Regulamentul Consiliului Local.  

 Dacă este vorba de legi, dvs. aţi făcut harcea-parcea legislaţia României, vreţi să o faceţi şi 

pe cea a Consiliului local, nu o să vă lăsăm”. 

  

Nu sunt discuţii şi se supune la vot, cine este pentru 2 minute, luările de cuvânt şi se adoptă 

cu 12 voturi „pentru” şi „împotrivă” grupul PDL”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu:  ”vrem să facem discuţiile în Consiliul 

Local eficiente şi să-şi propună să atingă problemele administrative şi nu cele politice”. 

 

 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind validarea mandatelor 

consilierilor locali, declaraţi aleşi la data de 4 octombrie 2011, pentru Consiliul Local al 

Tinerilor din Municipiul Focşani şi declararea ca legal constituit al acestuia; 

 

Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „am adus la cunoştinţă, 

că în 30.08.2011 s-a aprobat hotărârea nr. 240, care este cadrul legal pentru organizarea alegerilor al 

Consiliului Local al Tinerilor din Municipiul Focşani, în acest sens, anterior şedinţei am discutat cu 

d-na Daniela Pamfil care coordonează această activitate. Consilierii locali aleşi sunt prezenţi în sală.  

O să vă rog să vă ridicaţi  şi să vă apropiaţi în acelaşi timp pentru a depune jurământul în 

faţa Consiliului Local, după care vă rog să vă retrageţi pentru a vă alege primarul, cei 2 viceprimari 

şi secretarul”. 

 Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană:  dă citire listei 

consilierilor locali: Scarlat Alexandra, Cazacu Adrian, Muşat Mara, Dima Mădălina, Crăciun Ioana, 

Boştiog Roxana, Pătraşcu Ionuţ, Bobu Cătălina, Ion Alisa, Banu Simona, Herea Karla, Tănase 
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Valentina,  Gârneaţă Cristian, Mocanu Sergiu, Lăţcan Valentin, Baganaciu Brenden, Dinu Florin, 

Ghiuler Mădălin, Mancaş Radu, Trifan Bogdan, Bătrânu Alexandra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 292. 

 

   

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi:  însuşirea procesului verbal pentru  

alegerea primarului, viceprimarilor şi secretarului Consiliului Local al Tinerilor din 

Municipiul Focşani; 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „invit pe fostul primar să facă  

predarea de eşarfă, să numească pe cei aleşi”. 

 

Dl. Primar al Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Focşani – Alexandru  

Ştefănuţ Munteanu: „Astăzi, este ziua când noi, vechii consilieri vom preda noului Consiliu Local 

al Tinerilor mandatul. 

Îmi cer scuze pentru emoţiile pe care le am dar, nu este aşa simplu, pentru că îmi aduc 

aminte cum era acum 2 ani şi trec prin aceleaşi emoţii şi aceleaşi trăiri şi îmi doresc ca pe viitor şi 

următorul consiliu, să îndeplinească sarcinile şi să nu vă dezamăgească pe dvs. 

Doresc să vă mulţumesc pentru sprijinul pe care ni l-aţi acordat şi sperăm ca în continuare să 

aveţi aceeaşi colaborare şi cu noii aleşi. 

Dau citire procesului verbal pentru alegerea primarului, viceprimarilor şi secre- 

tarului Consiliului local al Tinerilor din municipiul Focşani şi apoi voi preda eşarfa noului primar. 

 

Pentru aceste funcţii au candidat următorii consilieri locali: Herea Karla, Dinu 

Florin, Bătrânu Alexandra Georgiana, Gârneaţă Cristian, Tănase Valentin, Lăţcan Valentin Adrian, 

Scarlat Alexandra, Trifan Bogdan şi Mocanu Sergiu. 

În urma votului liber exprimat a celor 19 consilieri locali tineri, s-au obţinut 

următoarele rezultate:  Herea Karla – 6 voturi, Dinu Florin – 2 voturi, Bătrânu Alexandra Georgiana 

– 3 voturi, Gârneaţă Cristian – 5 voturi, Tănase Valentin – 3 voturi , Lăţcan Valentin Adrian – 3 

voturi, Scarlat Alexandra – 5 voturi, Trifan Bogdan – 5 voturi  şi Mocanu Sergiu – 11 voturi. 

 Ca urmare, pentru funcţia de primar, a fost ales Mocanu Sergiu cu un număr de 11 voturi, iar 

pentru una din funcţiile de viceprimar a fost desemnată Herea Karla cu 6 voturi.  

Deoarece următorii 3 candidaţi aveau un număr egal de voturi liber exprimate, s-a votat a 

doua oară, şi s-au obţinut următoarele rezultate: Trifan Bogdan – 11 voturi, şi Gârneaţă Cristian – 7 

voturi.  

Prin urmare, pentru cea de a doua funcţie de viceprimar a fost desemnat – Trifan Bogdan cu 

11 voturi, iar pentru funcţia de secretar a fost desemnat Gârneaţă Cristian cu 7 voturi. 

Invit în faţa dvs. noii aleşi: primarul, viceprimarii şi secretarul, pentru a depune jurământul 

şi rog pe primarul nou ales să ia cuvântul. 

Dl. Primar al Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Focşani – Mocanu Sergiu: 

„aş dori să le mulţumesc colegilor mei că mi-au făcut această onoare să fiu reprezentantul lor, să fiu 

primarul tinerilor focsăneni, vreau să-i asigur că nu-i voi dezamăgi şi voi face tot ce-mi stă în 

putinţă să duc CLT Focşani pe primul loc la nivel naţional”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 293 . 

 

 

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

Regulamentului pentru procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină 

calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de Proprietari; 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 294. 

 

 

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

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

finanţate integral din venituri proprii şi bugetul creditelor interne şi externe la 

30 septembrie 2011, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr.295. 

 

 

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

din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011, a sumei de 90,2 mii lei pentru 

organizarea sărbătorilor de iarnă; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr.  296. 

  

 

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

alocării, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011, a sumei de 11.360 lei pentru 

susţinerea financiară a Campionatului Naţional Individual de Gimnastică artistică fete, ce se va 

desfăşura la Focşani, în perioada 03-06 noiembrie 2011; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 297. 

  

 

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

alocării, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011, a sumei de 8.000 lei pentru 

premierea sportivilor legitimaţi la CSM Focşani 2007 care au obţinut rezultate deosebite la 

Campionatul Mondial de Karate SKDUN şi Cupa Mondială Kohai care s-au desfăşurat în perioada 

8-9 octombrie 2011 în Germania; 

 

 Dl. consilier George Mardare:  „stimaţi colegi, îmi revine plăcuta misiune să vă informez 

că am întocmit acest proiect ca urmare a rezultatelor foarte bune pe care sportivii clubuliui nostru 

le-au obţinut la Campionatul Mondial şi Cupa Mondială de Karate SKDUN care s-a desfăşurat în 

Germania.  

In ordinea participării la acest concurs îi rog pe sportivi să vină şi să proiectăm şi imagini, 

momentul în care au urcat pe cel mai înalt podium al acestui sport.  

Vă prezint sportivii: Apărece Fănică – locul I Seniori, campion mondial, Dochioiu George – 

locul I Kata Individual cadeţi, Panciu George – locul III, 60 kg. La Campionatul Mondial :  Enache 

Mădălin - locul I echipă mixt cadeţi, Arginteanu Andreea – locul II echipă mixtă cadeţi, Apreotesei 

Bogdan – locul IV echipă mixtă cadeţi. 

Toate aceste rezultate au fost posibile datorită efortului şi dăruirii acestor sportivi, dar aş 

spune în primul rand, datorită talentului antrenorului sensei Daniel Fusaru, care el însuşi a participat 

la acest eveniment sportiv de top, ocupând locul I la Kata, echipe seniori a 10-a oară consecutiv, 

deci de 10 ani nu s-a dat jos de pe locul I al acestui înalt podium, referitor la Kata sincron, tot 

dânsul, Kata individual seniori, locul II Kata echipe mixt şi locul III, 77 kg”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu, „felicitări celor care, pentru câteva momente 

ne fac să fim mândri şi să vedem că, în aceste momente de criză se poate face şi performanţă”. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 298 . 

  

 

Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor 

practicate în anul 2012 şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru închirierea unor bunuri, 

de către SC Administraţia Pieţelor Focşani SA; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 299. 

 

 

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

şi completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.151/2011 pentru 

stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe 

asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2012; 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 300. 

 

 

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

special de reabilitare termică la nivelul municipiului Focşani; 

 

 Dl. consilier Ionel Preda : „aşa cum de fapt am prezentat şi la şedinţele de comisii, nu 

înţeleg deloc punctul de vedere al d-lui secretar, prin care nu avizează acest proiect, bazându-se pe 

ideea că, proiectul nostru încalcă art. 29 din Legea nr.73.  

 Foarte bine, ca să scurtez, îmi aduc aminte că am citit şi acest articol din lege, ba, chiar ne-

am şi contrazis la un moment dat, pentru că fiecare avea legea lui, vin şi spun încă odată că articolul 

este pe departe neclar, invocat de dl. secretar, proiectul de hotărâre este corect şi nu am dori, prin 

acest proiect, decât să realizăm un cadru legal pentru acţiunea de reabilitare termică, dar şi să oprim, 

zic eu, alunecarea sumelor rezultate din vânzări şi cesionările de terenuri. 

Este un proiect, zic eu, foarte important la care, probabil consilierii şi Consiliul Local ar fi 

trebuit să ţină cont, că el este implicat major în reducerea preţului la Gcal. 

 Încă odată, ca să fiu scurt şi să nu deranjez pe dl. preşedinte de şedinţă, că văd că de acum 

încolo, trebuie să ne limităm, să venim cu ceasul la noi, nu ştim când vom puncta tot ce avem de 

punctat, ne transformăm în altceva. 

Eu zic că acest proiect este corect, trebuia să treacă şi nici pe departe nu încalcă acel articol 

din legea invocată de dl.secretar”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „vreau să vă spun că, aproape un sfert din 

timpul dvs. nu aţi făcut decât să repetaţi şi să spuneţi de ce s-a luat hotărârea asta, aţi dorit tot timpul 

să vă expuneţi punctul de vedere”. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase :   „am senzaţia că dvs. vreţi să arătaţi populaţiei, că dacă aţi 

ajunge la guvernare vă ocupaţi cu punerea pumnului în gură, mă refer la USL, este total inadecvat 

ceea ce aţi propus dvs. să limitaţi la 2 minute, nu suntem undeva la o gheretă. 

Vis-a-vis de acest proiect. Acest proiect este perfect legal şi nu face altceva decât să 

direcţioneze nişte fonduri pentru a face aceste anvelopări termice care sunt pentru cetăţenii 

municipiului Focşani, nu sunt nici pentru noi, nici pentru un anumit partid, sunt pentru cetăţenii 

municipiului Focşani . 

Ţinând cont că avem probleme cu energia termică, eu zic, că este absolut necesar acest 

proiect şi fac apel către toată lumea să voteze acest proiect”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu:  „aş dori să fac o referire. 
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Am drept la replică, nu v-am văzut cu pumnul în gură când aţi vorbit, în stilul dvs. faceţi din 

ţânţar, armăsar. În toată lumea, discuţiile se limitează, avem experienţa unor discuţii interminabile 

şi dovada aţi făcut-o chiar dvs., în 30 de secunde v-aţi expus punctul de vedere.  

A vorbi concis şi clar, cred că este spre beneficiul tuturor 

D-le secretar, cred că este cazul să luaţi cuvântul !”. 

 

 Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană:  „nu-mi rămâne decât să 

citesc art.29, pentru că el a fost invocat în motivul de nelegalitate al acestui proiect de hotărâre.  

Nu ţin musai să mă apăr, dar cred că citindu-l, dvs. aveţi calitatea şi cunoştinţele necesare 

pentru a interpreta dacă votaţi în cunoştinţă de cauză, conform legii sau împotriva legii. 

Prin punctul meu de vedere, avizul de legalitate al secretarului este o formalitate în actul 

administrativ, au fost situaţii în timp când, proiecte de hotărâre au fost duse la bun sfârşit sau 

executate şi fără avizul de legalitate al secretarului.  

Este punctul meu de vedere pe care trebuie să-l dau obligatoriu pe proiect de hotărâre, şi 

revin la art.29. Dvs. apreciaţi că sumele rezultate din vânzare, şi aici citez: „a unor bunuri, şi acestea 

sunt bunuri care aparţin domeniului public sau privat, constituie integral venituri ale bugetului local, 

să cuprindă secţiunea de dezvoltare. 

Am citit, sau am amintit comisiei ce înseamnă secţiunea de dezvoltare. Secţiunea de 

dezvoltare reprezintă, „partea complementară a bugetelor, cu excepţia bugetelor fondurilor externe 

nerambursabile, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor 

de dezvoltare la nivel local”. 

În acelaşi timp, nu am invocat-o, şi zic că mi-am pregătit apărarea cu privire la acest proiect. 

Principiul universalităţii amintit în Codul Fiscal, Legea nr.273, ne obligă, repet, ne obligă ca 

veniturile bugetare să nu fie afectate direct, unor cheltuieli bugetare anume, cu excepţia donaţiilor şi 

a sponsorizărilor. Nu ne încadrăm în această excepţie. 

Categoric, principiul ne obligă să dăm destinaţie după colectare printr-o rectificare 

ulterioară. Nu suntem în etapa aceasta.  

Din punctul meu de vedere, datoria mea este să ne apărăm reciproc. Curtea de Conturi, când 

vine şi ne întreabă de modul în care am cheltuit sumele bugetului local, probabil o să vadă şi această 

hotărâre. 

 Acesta este motivul pentru care am zis că este nelegal, ca o parte din banii colectaţi de la 

populaţie să fie direcţionaţi numai către un anumit segment, acela care nu şi-a făcut anvelopare, ca 

să nu zic reabilitare termică a apartamentelor.  

Acesta este punctul meu de vedere, dacă greşesc, vă rog să mă iertaţi. Dacă am dreptate, 

rămâne să o demonstreze timpul, oricum proiectul se supune la vot. Dacă se adoptă, este foarte bine, 

dacă nu se adoptă, asta este sarcina, sau mă rog, asta este soarta unui proiect de hotărâre”. 

 

Dl. consilier Ionel Preda :  “propunerea noastră, este în lege. Ceea ce vrem să facem noi 

este pentru programul de dezvoltare, nu vrem să facem altceva.  

Cu aceşti bani, nu-i ducem în altă parte, nu-i ducem la alt capitol, vrem să-i urmărim, să fie 

acolo, să facem dezvoltare. Anveloparea nu este altceva decât o activitate, o acţiune, o lucrare care 

se duce pe un capitol de dezvoltare. Care este problema ?” 

 

 Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu:  „o să-mi fac datoria să spun că, despre 

acestea noi am discutat şi în şedinţa trecută, juristul Primăriei şi al Consiliului Local, secretarul, nu 

a dat viză de legalitate. De regulă, noi respectăm regula, nu de regulă, întotdeauna noi respectăm 

regula”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 5 voturi „pentru” 

a domnilor consilieri: Dănuţ Popoiu, Ionel Preda, Cristinel Şuşu, Vasile Istudor, Neculai Tănase şi 

12 „abţineri”.  

 

 

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea preluării, 

în anumite condiţii, de către Consiliul Local al Municipiului Focşani, a finanţării cheltuielilor 
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ce revin în sarcina asociaţiilor de proprietari, pentru reabilitarea termică a blocurilor de 

locuinţe – condominii – din municipiul Focşani; 

 

Dl. consilier Neculai Tănase:  „a fost dat avizul de nelegalitate, probabil că dacă la 

primărie era altă culoare politică nu mai era avizul de negalitate, pentru că aceste proiecte, sunt 

perfect legale, dar, bineînţeles, aşa cum a spus şi dl.secretar, se supune la vot şi dacă trece – trece 

dacă nu trece – nu trece, noi nu am vrut decât să creăm un fond de finanţare cu celălalt proiect, 

pentru a finanţa aceste anvelopări care sunt amintite în acest proiect. 

Ştiu că dl.Primar spune că a trimis, că a făcut, că nu a primit bani de la guvern, dar eu vă 

spun, ca municipiul Focşani  să primească bani, trebuie să acceseze, să facă nişte programe. Că 

aceste programe nu au fost făcute niciodată, ne lamentăm că nu 

s-au primit bani de la guvern.  

Şi eu vreau să vă mai anunţ ceva, ca să ştiţi, probabil nu se ştie. Până pe 22 noiembrie se 

poate accesa programul de construcţie, locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele 

retrocedate foştilor proprietari. Dacă nu se face nimic, normal că nu se primeşte nici un ban. E uşor 

de spus că nu ne dă bani guvernul, dar, trebuie făcut ceva pentru acest lucru. Nici fondurile 

europene nu se pot accesa dacă nu am un program. 

În aceeaşi idee, acest proiect a fost promovat de noi pentru a ajuta cetăţenii în anveloparea 

termică pentru că ştim foarte bine, anveloparea termică nu înseamnă doar pentru iarnă, înseamnă şi 

pentru vară, îi păzeşte de temperaturile ridicate şi iarna de temperaturile scăzute. Este foarte util 

cetăţenilor”. 

 

Dl. consilier Ionel Preda:  „legat de acest proiect, dar mă gândesc la timp, pentru că, 

importanţa proiectului care nu a trecut şi importanţa proiectului pe care-l discutăm în clipa aceasta 

şi importanţa proiectelor pe care le-am făcut noi, m-a determinat să fac o adresă, d-le preşedinte de 

şedinţă, să fac o adresă la Primărie, este calitatea noastră şi aşa spune Regulamentul de ordine 

interioară, am solicitat informaţii de la primărie, nu ştiu dacă îmi va fi permis să fac public acest 

program, această informare, probabil dacă timpul, şi dacă va suna clopoţelul, mă rezum, o să discut 

în pauză cu cine este interesat. 

Vreau să spun că am solicitat aceste informaţii, să-mi dau seama de modalitatea şi de 

importanţa pe care o dau consilierii locali acestei acţiuni de reabilitare termică, care nu înseamnă, în 

ultimul timp, aşa cum  se crede, nu înseamnă decât o micşorare a preţului la Gcal.  

Înă odată întreb, dacă consideraţi că este bine ca acest material pe care îl am, să-l prezint 

acum, pentru că el este legat de cele două proiecte, şi cel care a trecut şi cel care este, sau îmi veţi 

da cuvântul la „diverse” unde pot să prezint foarte corect. 

O singură concluzie, trag, şi vă spun că şi acesta pe care îl avem în faţă este un proiect legal, 

art.13 şi 14 este respectat întocmai şi bag seama că dl.secretar a făcut treaba aceasta pentru că 

trebuie să aibă şi dumnealui o poziţie, înţeleg eu, acum, indiferent că este poziţia legală sau 

nelegală, spune dumnealui – votaţi consilierilor că de aceea sunteţi consilieri. 

Vreau să vă spun că şi art.13 şi 14 sunt corecte, şi dacă ne uitam şi făcea referire dl.secretar 

şi la art.18, ar fi văzut că defapt Consiliul Local este în măsură să preia atât procentul de 20% de la 

asociaţia de proprietari cât şi cel de 50% de la guvern. Aşa cum de fapt au făcut foarte multe 

primării în ţară, aşa cum foarte multe primării au încercat să rezolve problema de reabilitare. 

Vă uitaţi la ceas, eu mă uit că mi-am făcut o lecţie temeinică, ca un consilier local, care, să-

mi spun o problemă, nu pot să mi-o spun, probabil că o să mi-o spun în presă, pe hol, la serviciu, 

oriunde. 

Proiectul la care se face referire, este un proiect legal şi probabil că o să încerc să detaliez, 

ceea ce de fapt am cerut la primărie, şi veţi vedea ce informaţii am primit de la primărie, şi veţi 

vedea unde se regăseşte Consiliul Local Focşani vis-a-vis de activitatea de reabilitare, care este 

moartă, undeva la anul 2009 şi cu tot respectul o spun: implicarea este zero. 

Îmi pare rău că nu este prezent şi dl.Primar să vadă şi dumnealui ce spune Primăria şi ce 

spune Ministerul. 

O să vă citesc probabil la „diverse” dacă credeţi că este bine, dacă nu, materialul acesta 

oricum îl fac public, să vadă toată lumea de ce programele noastre sunt populiste, de ce programele 
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noastre sunt făcute pe picior, de ce programele noastre nu sunt bune. Ce vrem noi: vreo o 

reabilitare, vrem să facem ceva pentru oraş”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „noi înţelegem din prima, nu trebuie să se 

repete de foarte multe ori ca să înţelegem un lucru.  

Îmi pare rău că nu este dl.Primar, se fac foarte multe acuze, la ultima şedinţă, dl.Primar a 

afirmat exact invers la ceea ce aţi spus dvs. şi nu cred că a afirmat gratuit. 

Vis-a-vis de această dispută, dvs. spuneţi că este legal, secretarul Consiliului Local, spune că 

nu este legal,. Daţi-mi voie să respect principiul specialităţii. Aici, jurist este secretarul Consiliului 

Local, în particular, mai suntem şi alţii”. 

 

Dl.consilier Neagu Nistoroiu: „dl.Primar într-o şedinţă anterioară şi în comisii a spus exact 

inversul lucrurilor spuse de dl.consilier Preda, şi eu am reţinut la fel. 

Poate ne poate ajuta şi vă rog să puneţi întrebarea şefului serviciului Investiţii care ne-a dat 

informaţii şi noi am cerut şi în şedinţele anterioare cu privire la derularea acestui program. Eu ştiu 

că într-adevăr, nu am obţinut şi nu s-au obţinut fonduri pentru a continua acest program. Dacă este 

cu putinţă, şi am văzut că este în sală d-na Costin, poate ne spune câteva lucruri”. 

 

Dl. consilier Vasile Dobre: „eu sincer să fiu, nu aş fi dorit să iau cuvântul dar, modul în 

care colegii noştri de la PDL au abordat această problemă, mă obligă să fac lucrul acesta. 

Vă reamintesc stimaţi colegi şi să ne reamintim cu toţii că Primăria municipiului Focşani, 

Consiliul local, a făcut ce trebuia în această problemă şi anume, faptul că a întocmit lista de 

priorităţi cu blocurile care urmează să fie reabilitate şi această listă a fost transmisă Ministerului 

Dezvoltării şi mai departe, prin bugetul anului 2011 sau în bugetul anului 2011 şi în bugetul anului 

2010 au fost prevăzute sume pentru participarea noastră ca administraţie publică locală la acest 

proiect, în acest program  susţinut de Ministerul Dezvoltării Regionale. 

Problema şi dacă vreţi să ne reamintim şi ar fi bine să facem lucrul acesta, ca să nu mai 

batem apa în piuă aşa cum se spune în popor, problema s-a blocat prin faptul că, bugetul general, 

bugetul central, Ministerul Dezvoltării nu  a alocat nici un leu pentru acest proiect şi dacă nu credeţi 

stimaţi colegi, verificaţi şi veţi vedea că bugetul central a alocat zero lei, că bugetul Consiliului 

local a prevăzut sume de bani pentru acest proiect aşa încât în momentul de faţă, suntem în 

aşteptarea bugetului naţional, să ne repartizeze sumele promise şi proiectul va continua. Până atunci 

nu avem cum să derulăm acest proiect pentru că aşa cum ştiţi, bugetul central contribuie cu 50%, 

administraţia publică locală 30% şi asociaţiile de proprietari 20%. 

Pe plan local, şi Consiliul local, Primăria municipiului Focşani şi asociaţiile de proprietari 

au bani şi sunt dispuşi să participe la acest proiect, urmează ca bugetul central să îşi onoreze 

promisiunea”. 

 

Dl. consilier Ionel Preda: „tot respectul faţă de dl.viceprimar, dar vreau să vă spun, îmi 

permit doar atât ca să nu consum timpul, citesc dintr-o adresă făcută de Ministerul de Finanţe către 

Primăria Focşani – din 15.04.2010, vă citesc d-le viceprimar, să vedeţi şi dvs. cum merg treburile. 

Spune aşa ministerul: având în vedere cele mai sus menţionate, precum şi faptul că până la 

sfârşitul anului 2009, municipiul Focşani, conform raportărilor, nu a avut încheiate noi contracte 

privind execuţia lucrărilor intervenţie pentru izolare termică de la alte blocuri de locuinţe în afară de 

5 blocuri de locuinţe, la care faceţi referire în adresa dvs. nr. …  În această primă etapă a 

programului pe anul 2010, nu s-au alocat fonduri suplimentare”. 

Deci, fraţilor, domnilor consilieri, trebuie să vedem şi realitatea dacă vreţi, dacă nu, eu 

rămân consilier cât timp cât trebuie să fiu, dar vă spun sincer, e adresa la care, atât am făcut. În 

2009 am făcut 5 blocuri, nu am mai făcut nimic pentru că, nu am făcut, vă rog frumos, nu aveţi ce 

să completaţi d-le viceprimar, doar dacă vorbiţi populist. 

Răspund şi d-lui Nistoroiu care la şedinţele anterioare, a bătut monedă pe faptul că guvernul 

nu a dat decât 90 de lei pentru reabilitare, foarte ruşinos.  

Guvernul nu a dat, 90 lei. 90 lei din documentele de aici, este o sumă care nu 

s-a rezolvat şi nu s-a consumat şi a trebuit justificată, pentru că acolo la reabilitare, la guvern se 

justifică şi ultimul bănuţ, dvs. ştiţi cel mai bine pentru că aveţi o activitate în treaba aceasta. 
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Deci, cei 90 lei de care presa a scris foarte corect, nu reprezenta sume alocate de la guvern, 

erau o diferenţă necheltuită la programul şi la finanţarea dată de guvern la cele 5 blocuri”. 

 

 Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „din ce pot eu să vă spun, datele d-lui 

Nistoroiu, nu erau din buzunarul dumnealui, erau tot din cadrul aparatului Primăriei şi vreau să vă 

explicaţi d-nă director”. 

 

D-na director Nataşa Nemeş: „Ministerul de Finanţe interzice angajarea vreunei lucrări 

dacă nu există sursă de finanţare. În condiţiile în care Ministerul Dezvoltării nu mi-a trimis o adresă 

prin care să fie aprobată suma, nu putem da drumul la procedura de licitaţie”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu Investiţii:  „În 2009 am făcut reabilitare termică la 5 

blocuri. Am făcut economie la licitaţie, am făcut economie la execuţia lucrărilor de construcţii-

montaj, ne-am încadrat exact în termene şi am cerut ca economia realizată în decembrie, să ne fie 

alocată pentru anul următor, pentru că aveam posibilitatea să demarăm şi alte blocuri. 

În decembrie, a fost dat un ordin că vom primi aceşti bani, am demarat la licitaţie blocul din 

strada Mitropolit Varlaam, în februarie s-a adjudecat contractul, însă noi nu am mai primit nici un 

leu. 

Deci, economia noastră de 2,2 miliarde lei (vechi) s-a dus la alte localităţi. 

 

Dl. consilier Ionel Preda: „aş dori să vă spun d-na Costin că, nu mă leg la momentul acesta 

de activitatea aparatului care există la Primărie, nu am voie, dar pot să o fac şi o fac unde vreau eu, 

că asta este şi realitatea.  

Eu vreau să vă spun altceva, v-am cerut programul de reabilitare şi nu există nici un 

program pe 2011, mai mult, în anul 2011, Primăria nu are o hârtie înaintată la minister. Dacă îmi 

arătaţi un document, eu am cerut nişte informaţii, iar dvs. la nivel de an 2011 nu aveţi nici un 

document, nici o adresă, cum vreţi să vină fondurile. Mai mult, luaţi în calcul ce a făcut dl.Primar 

Petrea, care a luat 29 mld. vechi pentru reabilitare şi a făcut 800 de apartamente, noi nu am făcut 

nimic. Pentru că dl.Petrea ştie ce să facă. 

D-le preşedinte, în anul 2011, nu este nici o hârtie, cum vreţi să vină banii”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: ”am încălcat regula stabilită în Consiliul 

local şi am profitat de faptul că nici un coleg, nu mi-a atras atenţia că nu o respect, pentru că nu a 

fost votul meu, a fost votul majoritarilor de aici, haideţi să ascultăm pe cei care sunt specialişti, pe 

cei care sunt din aparat. Dvs. aţi citit printre rânduri, în stilul propriu al partidului dvs., vă rog d-na 

Costin”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu Investiţii:  „Ni se răspunde de la minister doar că 

figurăm în baza de date şi vom vedea dacă primim banii.  Acest răspuns ne este oferit şi în cazul 

locuinţelor sociale pentru care avem proiecte de 40 de unităţi locative pe strada Tisei”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „mulţumim d-nei Costin, consider că 

subiectul acesta poate fi sistat şi supun la vot.  

D-le consilier Preda, este un joc prin care se doreşte nimic altceva decât populism ieftin, 

PSD-ul nu vrea, USL-ul nu vrea, asta este”. 

 

Dl. consilier Ionel Preda: „Primăria Panciu a cui este ?” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „domnilor consilieri, vom continua discuţia 

la „diverse” unde vom putea vorbi mai pe larg, pentru că sunt declaraţii politice, aici facem 

administraţie”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 5 voturi „pentru” 

a domnilor consilieri: Dănuţ Popoiu, Ionel Preda, Cristinel Şuşu, Vasile Istudor, Neculai Tănase şi 

12 „abţineri”.  
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 Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea majorării 

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

Municipiului Focşani nr.285/04.10.2011; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 301. 

  

 

Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aproba- 

rea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani 

nr.290/13.10.2011 pentru aprobarea avalizării biletelor la ordin în valoare de 6.048,23 mii lei 

emise de către SC ENET SA Focşani în favoarea SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA în 

contul datoriilor înregistrare de acesta către furnizorul de gaze naturale; 
  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 302 . 

 

 

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aproba- 

rea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012 pentru funcţiile publice din cadrul 

Primăriei Municipiului Focşani, din instituţiile subordonate (Serviciul Public Local de 

Asistenţă Socială Focşani, Poliţia Locală a Municipiului Focşani, Serviciul Public Comunitar 

de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Focşani) şi centralizat la nivelul ordonatorului 

principal de credite; 
 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 303. 

 

 

Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea organizării 

structurii de audit public intern în cadrul SC Administraţia Pieţelor Focşani SA; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 304. 

 

 

Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind transfor- 

marea în statul de funcţii al Poliţiei Locale a Municipiului Focşani a patru posturi, în vederea 

promovării în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe aceste posturi; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 305. 

 

 

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

rea punerii în executare a Sentinţei civile nr. 197/12.05.2010, rămasă definitivă şi irevocabilă 

prin dezdăunarea domnilor Chivu Adrian şi Chivu Luminiţa cu suma de 6000 euro.; 
 

 Dl.consilier Neagu Nistoroiu : „Domnule preşedinte, domnilor consilieri, stimată audienţă: 

atât în comisia de urbanism, cât şi în cea de buget s-a analizat acest proiect privind aprobarea 

punerii în executare a Sentinţei civile nr.197/12.05.2010, rămasă definitivă şi irevocabilă prin 

dezdăunarea domnilor Chivu Adrian şi Chivu Luminiţa cu suma de 6000 euro.. 

 În proiect, se propune dezdăunarea domnilor Chivu Adrian şi Chivu Luminiţa, cu suma de 

6000 euro. Cum în hotărârea judecătorească este stipulată şi soluţia, fie un teren echivalent la 
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schimb, comisia a propus şi aprobat punerea în executare a sentinţei civile, pentru  soluţia : teren 

echivalent la schimb”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „faţă cele spuse de dl.preşedinte al comisiei 

de urbanism supun la vot  proiectul în forma iniţială. Aşa cum sunt făcute amendamentele, practic, 

trebuie un nou proiect”. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase: „ce aţi spus mai înainte !” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „vă repet d-le consilier.  

Am spus că acest proiect nu poate să treacă în forma aceasta, pentru că el este pe 6000 euro, 

ca şi dezdăunare şi se va face un proiect nou unde trebuie individualizat terenul, pentru că instanţa 

de judecată a propus două variante. Onor, Primăria a hotărât această formă de dezdăunare a 

cetăţeanului.   

În urma discuţiilor în comisie am stabilit că dacă există terenuri, acolo se spunea, numai în 

situaţia în care nu există teren, să alocăm ceea ce mi se pare corect în locul unui teren, alt teren. 

Asta s-a discutat în comisii, nu-i opţiunea mea personală”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 1 voturi „pentru” 

a d-lui consilier Dănuţ Popoiu şi 16 voturi „abţineri”. 

 

 

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

care şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.23/26.01.2010 

privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 

Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr.306. 

 

 

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

rea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2011; 
 

Dl. consilier Vasile Dobre:  „având în vedere că Primăria municipiului  

Focşani a primit ulterior întocmirii acestui proiect de hotărâre, o adresă din partea Direcţiei de 

Finanţe Publice Vrancea, suntem nevoiţi să facem câteva amendamente la acest proiect de hotărâre . 

Aş ruga să-mi permiteţi să le dau citire. 

 În primul rând, dorim să majorăm veniturile bugetului cu 46000 lei, conform adresei de la 

Direcţia de Finanţe Publice Vrancea şi anume: 26 mii lei sume alocate din cotele defalcate din 

impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale şi 20000 lei, sume defalcate din TVA, tot 

pentru echilibrarea bugetelor. 

Concomitent se majorează cheltuielile cu 46000 lei şi aceşti bani merg la următoarele 

unităţi: 10100 lei la Colegiul Naţional Cuza pentru reparaţii curente, jgheaburi, burlane şi 

repartitoare instalaţie termică, 4100 lei la Colegiul Tehnic Valeriu Cotea pentru reparaţii curente 

instalaţie termică, sala de sport, 1300 lei la Liceul Pedagogic Spiru Haret pentru acordarea 

gratuităţii elevilor din Mândreşti, 6000 lei la Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia pentru consumabile 

şi prestaţii servicii, 2000 lei la Şcoala Postliceală Sanitară pentru alte bunuri şi prestări de servicii, 

22500 lei subvenţie pentru Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia, din care: 6000 lei pentru utilităţi şi 

16500 lei pentru dotări sala mică a Ateneului, pentru draperii, scaune şi mese . 

De asemenea, propunem redistribuirea a unor sume între unităţi pentru asigurarea salariilor 

aferente lunii octombrie cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea şi anume: se diminuează 

următoarele  sume de la următoarele unităţi de învăţământ: Grădiniţa nr.1 cu 37000 lei , Grădiniţa 

nr.2 cu 22000 lei, Grădiniţa nr.13 cu 35000 lei, Grădiniţa nr.16 cu 35000 lei, Şcoala Ion Basgan cu 
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41000 lei,  Şcoala nr.5 Anghel Saligny cu 82000 lei, Liceul Tehnic Gh.Asachi cu 168000 lei şi 

Liceul nr.4 Ion Mincu cu 113000 lei. Total: suma diminuată este de 540000 lei. 

Se majorează tot cu 540000 lei şi această sumă este împărţită la următoarele unităţi de 

învăţământ: Grădiniţa nr.7 cu 37000 lei, Grădiniţa nr.8 cu 29000 lei, Grădiniţa nr.17 cu 35000 lei, 

Grădiniţa nr.23 cu 35000 lei, Şcoala nr.9 Ştefan cel Mare cu 41000 lei, Şcoala nr.3 cu 29000 lei, 

Şcoala nr.7 cu 53000 lei, Liceul Edmond Nicolau cu 168000 lei, Liceul nr.3  - Grup Şcolar Forestier 

cu 60000 lei şi Liceul de Arte Gh.Tătărăscu cu 53000 lei. În total: 540000 lei. 

Şi punctul „b”. Pentru bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

avem, la Ateneul Popular Mr. Gh.Pastia, propunem majorarea bugetului 23700 lei, aceste sume 

provin din: 1200 lei din donaţii şi sponsorizări şi 22500 lei subvenţii alocate din bugetul local, iar 

cheltuirea acestor bani se face pentru: 6000 lei pentru utilităţi, din care: ENET-ul 5000 lei şi CUP-ul 

1000 lei, 16500 lei dotări sala mică, draperii, scaune şi mese , 1200 lei pentru efectuarea 

cheltuielilor conform contractelor de sponsorizare. 

Şi ultimul paragraf: majorarea bugetului Şcolii Postliceale Sanitare cu 7000 lei, aceşti bani 

vin din prestări servicii, au fost încasaţi din prestări de servicii ale şcolii şi ei se repartizează în 

modul următor: 2500 lei la ENET, 1500 lei îşi plătesc telefonul şi 3000 lei, alte bunuri şi servicii. 

Acestea au fost amendamentele pe care am dorit să le fac la această rectificare”. 

 

  Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu:  „acest amendament este absolut tehnic. 

Noi putem aproba proiecte şi cu amendament dacă acesta vine şi completează, dar când 

amendamentul vine şi modifică pe fond proiectul respectiv 

trebuie să renunţăm la proiectul iniţial şi să venim la un proiect nou”. 

 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, şi nu se adoptă cu 

17 voturi „abţineri”. 

 

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

adoptă cu 17 voturi „pentru”, devenind hotărîrea nr. 307 . 

 

  

Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.118/2010 pentru aprobarea înfiinţării 

şi alegerii formei de gestiune a serviciului public de salubritate menajeră în municipiul 

Focşani; 
 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 308 . 

 

 

Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului 

nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafeţe de teren în 

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

completările ulterioare; 
 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 309. 

 

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

rea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al 

municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora; 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu:  „se supune fiecare poziţie în parte. 

Menţionez că s-a făcut vizionarea pe teren a acestor locaţii este vorba de concesionarea fără licitaţie 

publică a suprafeţei de 15 mp. aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani adiacent 

construcţiei proprietatea SC SCORPION EXIM SRL Focşani”. 
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  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot prima poziţie din proiectul de  hotărâre şi se adoptă cu 

17 voturi „pentru”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu:  „a doua poziţie. Se doreşte concesionarea 

fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 21,04 mp. aparţinând domeniului privat al 

municipiului Focşani adiacent construcţiei proprietatea d-nei Groza Doina Lidia, pentru extinderea 

acesteia, cu destinaţie: extindere locuinţă”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot a doua poziţie din proiectul de  hotărâre şi se adoptă cu 

17 voturi „pentru”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „supun proiectul în totalitatea sa”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 310. 

 

 

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

încredinţării în folosinţă gratuită Unităţii Militare 02605 Bucureşti, a terenului în suprafaţă 

de 38,49 mp., situat în Focşani, B-dul Unirii nr. 7, pe durata existenţei imobilului – Cazarmă 

3511 Focşani; 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „în şedinţa comisiei de urbanism nu s-a 

primit avizul”. 

 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu: „s-a solicitat extinderea gardului împrejmuitor, asta însemna 

să se intre în trotuarul pietonal, deja trotuarul are o dimensiune redusă, este 1 – 1,50 m., reducându-

se, nu putea trece nici o persoană”. 

 

 Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „acesta a fost motivul. Practic anulam 

trotuarul de pe acea parte a străzii.  

Motivaţia dumnealor fiind, de securitate. Existând geamuri către stradă, putea cineva să 

asculte ce discutau dumnealor acolo”. 

 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 5 voturi „pentru” a 

consilierilor: Dănuţ Popoiu, Ionel Preda, Cristinel Şuşu, Vasile Istudor, Neculai Tănase şi 12 

„abţineri”.  

  

 

Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aproba- 

rea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 17,00 m.p., situat în Focşani, Al. 

Echităţii nr. 31A, bl.P8, sc.4, ap.62, judeţul Vrancea, T. 211, P. 11570 ce aparţine domeniului 

privat al municipiului Focşani, către Ciobotaru Vica; 
 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 311 . 

 

 

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

rea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 30,96 m.p., situat în Focşani, str. 

Lăcrămioarei bl.A, ap.3, judeţul Vrancea, T. 1, P. 22 ce aparţine domeniului privat al 

municipiului Focşani, către Diţă Marian Cornel; 
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  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 312. 

 

 

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aproba- 

rea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 23,68 m.p., situat în Focşani, str. 

Duiliu Zamfirescu nr. 1, ap.1, judeţul Vrancea, T. 92 P. 5273 ce aparţine domeniului privat al 

municipiului Focşani, către Pâslaru Corneliu; 
 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 313. 

 

  

Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: Informări, declaraţii politice. 

 

Dl. consilier Vasile Dobre: „Stimaţi colegi, având în vedere faptul că astăzi unul din foştii 

conducători ai României îşi sărbătoreşte ziua de naştere, este vorba de Regele Mihai, care la 

împlinirea celor 90 ani, a fost sărbătorit în Parlamentul României, daţi-mi voie şi mie să vă propun, 

ca şi noi, Consiliul Local Focşani, să transmitem un mesaj de felicitare, un mesaj  de La mulţi ani! 

Regelui Mihai. 

Vă propun d-le preşedinte să luaţi act de propunerea mea şi să obţinem un vot în Consiliul 

local pentru această iniţiativă”. 

                                

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu:  ”se supune la vot propunerea  

d-lui consilier Dobre, vom trimite un mesaj de felicitare Regelui Mihai”. 

 

Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „vă rog să menţionaţi în procesul verbal, că dl.consilier 

Gheorghe Stan nu participă la vot, pentru că este un vot al consilierilor şi este corect să fie scris în 

procesul verbal.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „mulţumesc d-le consilier pentru atenţia 

dvs., oricum acest vot era un vot de principiu. 

Ca să nu rămân dator, rog colegii consilieri să citească art.50, alin.3, preşedintele de şedinţă 

poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va putea fi afectat oricărui vorbitor, vorbesc din 

Regulamentul Consiliului Local al municipiului Focşani, nu pun eu pumnul în gură, cum fac 

dumnealor şi atunci fac şi alţii”. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase: „în mapă am găsit o adresă de nelegalitate privind mărirea 

Gcal. şi cred că este normal să discutăm această decizie. 

Din punctul meu de vedere, cred că este corect că nu s-a dat legală, această decizie de 

mărirea Gcal. În primul rând, cel puţin din punctul meu de vedere, ca şi consilier, pentru că noi toţi, 

am hotărât la începutul anului  prin hotărârea nr.4, să nu mărim această sumă de plată a Gcal. Deci, 

este o hotărâre votată de noi, şi acum întreb de s-a făcut acest lucru, atunci în şedinţă am fost 

împotrivă. Această întrebare aş dori să o adresez liderului USL – dl.Oloeriu, pentru că dvs. 

reprezentaţi majoritatea”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „vreţi să introduceţi vrăjmăşia”. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase: „dvs. reprezentaţi majoritatea şi atunci vă întreb de ce aţi 

renunţat la această hotărâre pe care am votat-o cu toţii şi nu ne-am ţinut de cuvânt ca să nu mărim 

această Gcal. Aştept un răspuns de la dvs.  

În altă ordine de idei, aş dori să dau un răspuns d-lui viceprimar Dobre, pentru că mai 

înainte spunea că nu a primit bani de la Ministerul Dezvoltării, în ceea ce priveşte reabilitarea 

termică. Aş vrea să fie clar pentru toată lumea şi cum are loc acest mecanism.  
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Mai întâi trebuie să faci un proiect, Primăria Focşani, dl. Dobre, să spună, vrem să 

reabilităm 10 blocuri, avem nevoie de 1 miliard. După ce avem nevoie de 1 miliard, Guvernul dă 

50%.  

Trebuie să aveţi banii alocaţi şi după aceea Guvernul vă dă banii. 

La Panciu şi Gugeşti le-au dat banii.  

Această hotărâre de nelegalitate îşi produce efectele, iar cetăţenii vor plăti 203 lei Gcal. şi nu 

vor plăti 400 lei cât aţi votat dvs. majoritatea”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „dacă aţi observat d-le consilier, eu mă 

adresez  întotdeauna cu apelativul consilier viceprimar şi vă rog şi pe dvs. să faceţi la fel”. 

 

 Dl. consilier Neculai Tănase: „scuzaţi-mă, ce am făcut, nu am înţeles. A, d-le consilier, 

mă scuzaţi”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „noroc că are cine să vă mai explice unde 

mai greşiţi”. 

 

 Dl. consilier Neculai Tănase: „credeam că am avut o exprimare greşită sau  

nepoliticoasă.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „expunerea, evident că a fost  

greşită, dar asta o rezolvăm acum. 

În ce priveşte modul în care noi am votat revenim la principiul specialităţii. Şi noi când 

votăm o hotărâre şi avem avizul de legalitate, votăm. Dar nu votăm numai pentru că avem avizul de 

legalitate.  

Unii dintre noi au experienţă, au mai fost consilieri, iar preţul la Gcal. nu s-a modificat acum 

pentru prima dată şi de regulă el s-a modificat în primul rând plecând de la ANRSC care a propus, 

ce a propus. 

În ce priveşte legalitatea sau nelegalitatea acestui proiect de hotărâre care este, ca şi cetăţean 

vorbind, este foarte dur, pentru că este foarte greu să plăteşti sumele acestea foarte mari de bani. 

Dar ştiţi foarte bine că suma aceasta de bani nu am hotărât-o din dorinţa de a se îmbogăţi Primăria 

ci de a putea să supravieţuiască Primăria. Şi neputinţa de a acoperi subvenţia la toţi cetăţenii, ştiţi 

foarte bine lucrul acesta  

Iar acum, acest proiect, vine şi se alătură celorlalte proiecte care, haideţi să fim sinceri, un 

cetăţean care munceşte 10 ore pe zi sau mai bine şi aude că Prefectul nu vrea să se ridice maşinile 

din oraş, Prefectul nu este de acord cu parcările închiriate, Prefectul nu este de acord cu 400 lei 

Gcal., acest haiducism administrativ, evident că dă bine în urechile cetăţenilor şi nu numai.  

Dar, noi aici facem administraţie. Aceste măsuri nu au fost luate că doreşte cineva, ci au fost 

luate obiectiv. Şi o să-l rog pe dl. secretar să-şi argumenteze punctul dumnealui de vedere faţă de 

această adresă. 

Poziţia, onor Instituţiei Prefectului este că nu este legală hotărârea. De altfel, orice proiect de 

hotărâre care a fost luat de noi şi care are un impact nepopular, a fost atacat. De ce. Pentru că se 

mizează pe ideea lansată în media. Prefectul atacă 400 lei Gcal. Prefectul atacă ridicarea maşinilor. 

Prefectul nu este de acord cu închirierea spaţiilor. Acesta este de fapt scopul. Şi se profită de o 

Primărie, lăsată de izbelişte de Guvern, care trebuie să se descurce singură, care a putut să facă în 

oraş şi străzi şi sensuri giratorii, să finalizeze şi Piaţa Unirii ş.a.m.d. 

Dar noi, facem politică 24 din 24 de ore”. 

 

Dl. consilier Neculai Tănase: „nu are nici o legătură cu hotărârea nr.4.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „dar, cine a semnat nulitatea, că nu-i de 

acord, că nu-i legală”, 

 

Dl. consilier Neculai Tănase: „hotărârea nr.4, de nemărire. Pot să o citesc”. 
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Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „nu a fost de nemărire. O citiţi  

după aceea. Explicaţi d-le secretar”. 

 

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

care o aveţi în mapă, ne-a fost remisă ieri de către Instituţia Prefectului, am xeroxat-o şi mi s-a părut 

firesc, ea să fie pusă la mapă, pentru a lua la cunoştinţă de nelegalitatea hotărârii nr.286. 

 Ca şi altă dată, Instituţia Prefectului judeţului Vrancea, pe mai multe pagini, enumeră nişte 

principii din legi speciale aplicabile, care ni se impută că nu sunt respectate pentru că, vă citesc, 

pentru că nu am argumente foarte multe. 

Vă reiterăm punctul de vedere, precizând că la adoptarea acestei hotărâri au fost încălcate 

prevederile următoarelor acte normative: 325 -  principii: reglementare şi transparenţa tarifelor şi 

preţul energiei termice. Exact asta facem. Am reglementat un tarif.  

 Legea energiei – principii care stau la bază: preţurile trebuie să fie nediscriminatorii bazate 

pe criterii. Şi asta am făcut.  

Se aminteşte pe ultima pagină sau pe penultima pagină că această hotărâre este un act 

normativ. Nicicând  nu a fost şi nu este un act normativ, hotărârea nr.286 cu privire la stabilirea 

preţului Gcal. Nu am făcut procedură niciodată pe Legea transparenţei decizionale atunci când s-a 

mărit preţul Gcal. Ca în final, nu se mai invocă motive de nelegalitate, invocându-se texte de lege 

care se încalcă. Se face apel la aleşii locali, să respecte legislaţia în vigoare şi prin deciziile pe care 

le iau să dovedească, că le pasă de cetăţenii acestui municipiu care nu sunt vinovaţi de 

managementul defectuos. 

 Iertaţi-mă, din punctul meu de vedere nu văd niciunde în acest material că este un text de 

lege care se încalcă. Principiul este simplu: nelegal este actul administrativ care încalcă un text de 

lege. Ori aici nu-l văd.  

 Susţin în continuare legalitatea acestei hotărâri. Am argumente. Dacă depăşeam limitele 

stabilite de ANRSC, prin ceea ce se aproba în Consiliul local, sub limita inferioară sau peste limita 

superioară, înţelegeam. Dar, ne-am încadrat în limita trasată de cei de la ANRSC”. 

 

 Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „dl.consilier spune că noi am stabilit un alt 

preţ şi acum l-am încălcat” 

 

Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană:  „nu. Este preţul stabilit 

între limite, aşa cum a fost şi hotărârea 152 de a cărei existenţă v-am informat acum vreo 2 luni şi 

care face obiectul unui dosar la instanţă, probabil, care o să rămână fără obiect, în condiţiile în care 

hotărârea nr.286 abrogă hotărâre nr.152, dar asta este altceva”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „doresc să ridic o problemă administrativă, 

care mi-a venit din sală. Deşi nu este problema preşedintelui de şedinţă sau a consilierilor, dar odată 

ce mi-a fost pusă o s-o aduc la cunoştinţa dvs.  

Un coleg, pentru că stă aici cu noi în sală sau tot timpul, a făcut precizarea corectă de altfel 

în sensul că, ori asigurăm mese pe care, toţi cei din media să poată să-şi ia notiţe, ori dacă nu, să nu 

mai facem discriminări. 

Prin urmare, rog executivul, la şedinţa următoare să se organizeze în acest sens. Ori mergem 

noi în sală şi lăsăm media la mese, pentru că nu văd în altă parte unde am putea pune mese, sau le 

asigurăm un mod să-şi ia notiţe sau dacă nu, toată lumea să stea în sală să-şi ia notiţe. Am făcut 

efectiv o precizare a unui motiv de nemulţumire a unui ziarist. 

Revenind la problemele noastre, îmi permit să ridic o problemă administrativă  de principiu.  

S-a întâmplat astăzi. Dau un sfat celor din administraţie, dar cum ei lucrează acum sub 

presiune pentru că se face recensământul şi nu este uşor să-l faci, numai cine nu a lucrat în 

administraţie nu ştie ce înseamnă lucrul acesta dar, aceasta nu înseamnă să nu putem comunica în 

mod corect cu cetăţenii, mai ales atunci când au dreptate.  

Şi faţă de acest lucru, vă rog, departamentul de specialitate, să-mi precizeze dacă se poate 

limita accesul la o autorizaţie, primirea unei autorizaţii, un aviz pe  
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care-l dă Primăria prin lege, prin faptul că acea autorizaţie este solicitată de o societate comercială, 

iar o persoană fizică care, întâmplător fie este administrator, fie lucrează, fie are acţiuni în acea 

firmă are datorii la Primărie. 

Deci, nu mi se pare corect ca între debitele persoanei fizice şi debitele persoanei juridice să 

existe o legătură de această manieră. Ci, persoana juridică răspunde de debitele ei, persoana fizică 

de asemenea, nu le amestecăm. 

Un cetăţean m-a sunat. Este telefonul de serviciu, omul era foarte supărat, până la urmă am 

înţeles şi mi-am dat seama că avea dreptate. 

V-aş ruga să-mi răspundeţi dacă există temei legal pentru acest mod de a refuza un aviz, o 

autorizaţie unei societăţi comerciale pe motiv că administratorul  sau un acţionar ar avea debite la 

Primărie”. 

 

Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „ vă rog să mă iertaţi, însă propunerea dvs. eu nu am înţeles-o 

până la capăt. Ştiu de la ce i se trage d-lui Irimia şi nu cred că este o observaţie din sală, ci mai 

degrabă este o observaţie a dvs. 

Dar propunerea este, ca toţi cei de la presă să aibă masă, aşa cum are dumnealui, în ideea că 

şi dumnealor, vor filma şi ceea ce nu trebuie filmat. 

Nu cred că trebuie să se înţeleagă, masa trebuie luată de acolo, cred că trebuie propunere 

foarte clară, ca toţi cei de la presă să aibă masă să-şi poată lua notiţe în mod elegant”. 

 

 Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „d-le consilier, mă simt obligat să vă 

răspund.  

În primul rând, m-aţi făcut mincinos. Nu este aşa. Ziaristul, este încă în sală care mi-a spus 

acest lucru şi nu este nici un secret, este de la Monitorul de Vrancea. Poate confirma acest lucru. 

Deci, nu mai faceţi afirmaţii aşa cum credeţi dvs.  

În al doilea rând, asta am propus eu, ori, punem mese la toată lumea. 

 

Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „ori o luăm pe aceea. Nu-i corect. Punem mese la  

toată lumea. Asta propun eu. Dvs. aţi propus, ori o luăm pe a dumnealui, iar eu vin şi propun, mese 

la toţi”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „este foarte simplu. Domnii  

din executiv, vedeţi ce faceţi. Data viitoare să avem mese în această parte a sălii”. 

 

 Dl. consilier Ionel Preda: „ am rămas un pic dator, dar am să mă limitez. 

Am plecat de la ideea că ENET-ul a fost, este şi probabil va fi o problemă în  

municipiul Focşani, O problemă care, de-a lungul anilor nu s-a rezolvat, probabil tot din vina 

noastră, zic eu.  

Am stat şi am gândit. Dacă ENET-ul nu merge , haideţi să ne canalizăm şi să  

gândim ce putem face, să reducem pierderile.  Şi atunci am zis, soluţia asta pe care a dat-o 

guvernele, ca să nu deranjez pe cineva, a dat-o ca să facă şi reabilitate, exact în interesul corect, de a 

reduce preţul la Gcal., cu care ne tot omorâm zi de zi.  

Vă rog să mă credeţi, că de aici a plecat ideea să cer de la Primărie o serie de  

informaţii, din care m-am lămurit, că şi activitatea aceasta de reabilitare la nivel de municipiul 

Focşani, este din păcate, privită de noi, ca şi activitatea ENET-ului de până acum. Şi vreau să vă 

spun, că, cu tot respectul, eu sunt neînţelegător, şi este poziţia mea. Nu vreau să cred că în Primărie 

nu a existat fonduri.  

Dacă cobor un pic, la şedinţa anterioară, îmi aduc aminte, că dl.Primar, a spus următoarea 

treabă.  

E treaba dvs. domnilor consilieri locali, eu nu răspund de ENET, eu am altă calitate. Eu sunt 

pe poziţie de executare. Dvs. deliberaţi. Aşa că nu este problema mea ENET-ul.  

Deci, se pot înţelege foarte multe lucruri. Mă întorc. Discutăm de reabilitare, ce înseamnă 

reabilitare. Ce înseamnă să te implici în nişte programe pe care, probabil este şi o realitate, 

Guvernul nu a dat, sau nu dă. Dar, sunt primării, la nivel de ţară, dar vă rog să nu credeţi că mergem 

pe ideea că unele sunt ale lui cutare, altele sunt ale lui cutare. Sunt primării care au găsit soluţii şi vă 
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spun sincer, au găsit soluţii clare de preluare aşa, din ordonanţă, inclusiv a coeficientului de 50% 

care vine de la Guvern. 

Vreau să vă spun că sunt primării care au găsit soluţii, şi pot să vă dau exemplu, de o 

primărie, dl. preşedinte se uită la ceas, sunt forţat, care au făcut reabilitare pe gratis. 

Fraţilor, ne găsim într-o situaţie în care cred, ca, consilier local că nu am analizat aşa cum 

trebuie problema de reabilitare, pentru cetăţenii din oraş ca să plătească şi ei mai puţin că probabil, 

dacă făceam reabilitare din 2009 până acum poate costa mai puţin preţul Gcal. şi poate era mai bine.  

Vreau să vă spun că se face reabilitare pe gratis, şi vă dau şi primării care au găsit soluţii. Au 

dat asociaţiilor de proprietari permisiunea să-şi găsească singuri  constructori care să mansardeze 

blocurile. 

Deci, a venit foarte frumos, i-a dat autorizaţie, a ales el firma, a făcut mansardarea, a făcut 

imediat o reabilitare gratis. Iată că sunt posibilităţi. 

 Sunt alte posibilităţi folosite, de credite bancare. Unii s-au dus şi până acolo.  Vreţi să 

spuneţi că Primăria Focşani este săracă, ba nu, şi o să vă demonstrez la alte şedinţe, o să vă fac 

dovada că Primăria Focşani nu a fost şi nu este săracă.  

Sau dus alţii şi au luat împrumuturi de la BEI, au făcut fel de fel de credite şi au ieşit din 

impasul acesta, pentru că reabilitarea, vreau să mă credeţi, nu vorbesc politic, reabilitarea reprezintă 

ceva pentru cetăţean. Din păcate noi îi dăm cu piciorul şi dvs. aţi venit şi aţi spus că proiectele de la 

PDL sunt proiecte populiste, sunt proiecte ciutate.  

Este cuvântul d-lui preşedinte de şedinţă, că lipseşte maturitatea, să fim serioşi. Eu am notat. 

Vorbea-ţi de caieţel, eu sunt cu caieţelul de foarte mult timp la şedinţe şi am notat aici şedinţa, şi am 

notat şi ce a spus dl.Matişan, şi toată lumea, din păcate. 

Eu zic că suntem într-un moment, am putea de mâine, dacă vreţi, să găsim soluţii pentru 

reabilitarea termică, pentru 2012, dacă nu mai este timp. Eu zic că putem să facem treaba aceasta”. 

 

 Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „trebuie să răspund. Da. Ultima parte a 

discursului d-lui consilier mi se pare corectă, constructivă şi aşa o vedeam şi eu. Noi nu am votat 

proiectele acestea două, ale dvs. neapărat că transmit un mesaj populist ci, pentru că nu erau legale. 

Nu erau bine făcute. Nu am nimic împotrivă, să gândim şi să construim o finanţare pentru acest 

proces de termoizolare a blocurilor care este foarte, foarte importantă. Nimeni nu a spus că nu 

trebuie făcut. 

Dar, spuneţi şi dvs., la o discuţie reală, sinceră. În câteva zile vom avea îngheţ şi dvs. veniţi 

cu aceste două proiecte, trebuie să recunoaşteţi, ele forţează această idee, de fapt o aruncă în piaţă şi 

vreţi ca ele să fie aprobate, nefiind nelegale. 

Nimeni nu spune că nu se pot găsi soluţii, dar ştiţi cine cred că a greşit aici foarte mult şi 

iarăşi vorbesc foarte sincer, cei care au lansat acest program cu cotităţi, cetăţean, Primărie, Guvern 

şi evident, unele primării au fost de bună credinţă şi au aşteptat dezvoltarea acestui program 

naţional, pentru că era un păcat să se piardă nişte fonduri. 

Dacă din momentul acesta ştim că nu ne mai putem baza pe un sprijin de la Guvern, pentru 

procesul de termoizolare a blocurilor, evident, trebuie să găsim soluţii singuri şi să începem acest 

lucru. Şi se poate merge, de la a face gratuit termoizolare, până la plata într-o anumită măsură. Aici 

se pune şi problema, toţi banii aceştia pe care noi îi alocăm, sunt banii tuturor cetăţenilor.  

Ce o să-mi spună mie cetăţeanul, printre care şi părinţii mei, au plătit şi şi-au termoizolat 

blocul şi cetăţenii care vor beneficia gratuit. Îi înţeleg pe cei cu probleme financiare. Cu probleme 

sociale. Nu putem face o gratuitate generală, pentru că dvs. nu o să vă mai numiţi PDL, ci o să vă 

numiţi PSD, sau PS – partidul social. 

Ideea este că, poate era mai bine să stăm la masă, să discutăm. Vă alocaţi dvs. ideea, dacă 

doreaţi lucrul acesta dar nu în forma aceasta, facem două proiecte, nu le votează USL-ul şi nu. 

Da. Ce aţi spus în ultima parte, chiar este de luat în seamă. Aparatul cred că a auzit, cred că 

deja trebuie să caute, să găsim surse de finanţare, pentru că într-adevăr acest proces care este 

complex, deci, înseamnă şi subsol, înseamnă şi geamuri, aşa trebuie făcut, îl putem avea în vedere”. 

 

Dl. consilier George Mardare: „foarte scurt, aş vrea să spun că în Codul Fiscal se 

precizează faptul că persoanele care realizează anveloparea apartamentului din surse proprii 

beneficiază, conform precizărilor din Codul Ficsal, prin aprobarea Consiliului Local de minim 7 
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ani, reducere la impozit, la clădiri. Cred că este o cale de urmat, deoarece sunt sigur că vor fi foarte 

multe persoane care vor dori în aceste condiţii să-şi facă pe cheltuială proprie anveloparea, ştiind că 

au dreptul la o reducere integrală sau parţială a impozitului pe minim 7 ani. 

Ar fi o cale de urmat pentru a mări numărul de apartamente şi de imobile anvelopate 

termic”. 

 

Dl. consilier Laurenţiu Felician Doru: „stimaţi colegi , vă rog să-mi permiteţi să comentez 

intervenţiile colegului nostru dl. consilier Preda, legate de proiectele de hotărâre din ordinea de zi 

de la pct.10 şi pct.11. 

Sunt mâhnit de lipsa de încredere a domniei sale în colegii consilieri şi nici o părere prea 

bună despre aceştia, de ce ? … am votat, fără discernământ, împotriva proiectelor de hotărâre mai 

sus menţionate, ca urmare a neacordării vizei de legalitate, acestora, de către dl. secretar Eduard 

Marian Corhană. 

Eu cred că trebuie observat, în primul rând, lipsa temeiului juridic şi economic (sursa de 

finanţare) a proiectelor de hotărâre, lucru care a condus la votul împotrivă. 

În aceeaşi ordine de idei, fac afirmaţia că, aceste proiecte de hotărâre, nr.10 şi nr.11, sunt 

expresia practică a ideilor lansate într-o scrisoare deschisă, apărută nu de mult în presa locală şi la 

Radio DaDa, dar tot fără fundament juridic şi economic. 

Dacă dl.consilier Preda, va argumenta temeiul juridic şi economic al acestor proiecte de 

hotărâre, ne va convinge şi vom putea vota, pentru. 

De asemenea, cu această ocazie, ne va acorda mai multă încredere, în raport direct cu 

experienţa noastră în Consiliul local, mai mare decât a domniei sale”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: ”în mod elegant dl.consilier Veber, o să 

traduc într-un limbaj mai dur, dvs. aţi avut o sarcină de partid, aţi executat-o, la final v-aţi exprimat 

de fapt fondul pe care îl aveaţi în suflet, pentru că trebuie să facem lucrul acesta, dar trebuie să-l 

facem constructiv, trebuie să găsim surse, ş.a.m.d.”. 

 

Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „dvs. vorbiţi de sarcini de partid ?” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „eu am spus că este o sarcină de partid”. 

 

Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „da, mi-am notat ” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „pe care aţi pus-o în practică.  

Şi dvs. nu sunteţi membru de partid ? Nu aveţi sarcini de partid ?” 

 

Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „cred că dvs. sunteţi cel care pune problema unei  

sarcini de partid”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „acest lucru s-a întâmplat.  

Întâi apare în media scrisoarea deschisă, şi proiectele şi a doua zi, vin consilierii şi o pun pe tapet şi 

se forţează nota. Cum s-a forţat de nenumărate ori şi legea a dovedit că s-a greşit”. 

 

 Dl. consilier Neculai Tănase: „ceea ce spuneţi dvs. că este o sarcină de partid, de fapt este o 

nevoie a cetăţenilor. Este o problemă socială. Am înţeles că Primăria are dificultăţi în a aloca aceşti 

bani, pentru că aici este toată problema, în a aloca cei 30%, pentru a primi restul de 50% de la 

Guvern. 

Eu unul, de exemplu, dvs. aici reprezentaţi PSD-ul, USL-ul să zicem, ar fi bine de exemplu 

ca banii care sunt alocaţi pentru referendum, că oricum este un referendum inutil, să fie alocaţi ca 

bază de plecare pentru acei 30%, pentru anvelopare şi atunci eu zic, că lucrurile vor fi OK. 

Deci, este o sumă de bani, foarte importantă. Iar, de un judeţ ca Vrancea, nu o să se 

împiedice o împărţire administrativă, un judeţ mic, a unei ţări. Dacă dvs. aveţi bună credinţă, aţi 

putea să faceţi aceste demersuri”. 
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Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „cred că discuţiile au luat o altă turnură. Îmi 

pare rău, că dvs. consideraţi judeţul în care trăiţi, un judeţ mic, eu îl consider un judeţ foarte mare. 

Iarăşi, denotă că staţi mult pe la Bucureşti, nu mai învăţaţi administraţie publică locală, nu are nici o 

treabă Consiliul Local Focşani cu referendum-ul care se va desfăşura în judeţ, nu vreau să spun cât 

este de important.  

Este foarte important pentru vrânceni, pentru că suntem vrânceni şi a da soluţii de genul 

acesta, ia bani de nu ştiu unde, şi du-i în partea aia că nu-i folositor, nu d-le consilier nu ne 

onorează, pentru că ştiţi foarte bine ce înseamnă administraţie, ce înseamnă finanţe, ce înseamnă 

disciplină, şi chiar nu doresc să mai lungim această discuţie, care, cred că a fost mai mult decât 

obositoare în seara aceasta”. 

 

Dl. consilier Ionel Preda: „legea noastră, a consilierilor juridici, spune aşa: nu ca să fiu de 

acord, şi sunt de acord cu ce a spus dl. consilier Tănase. Deci spune aşa legea: în fiecare judeţ, se 

constituie un consiliu judeţean, cu autoritate a administraţiei publice locale pentru coordonarea a 

activităţilor consiliilor comunale, orăşeneşti, municipale în vederea realizării sarcinilor publice de 

interes judeţean.  

Iată că dl. consilier Tănase avea dreptate, deşi banii aceea care se consumă pe la Consiliul 

Judeţean, e o problemă, zic eu”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „deja ne ducem în derizoriu, dacă dvs 

consideraţi că noţiunea de coordonare în administraţie poate să însemne alocarea de fonduri, îmi 

pare rău”. 

 

Dl. consilier Ionel Preda: „un pic, trebuie să fie şi Consiliul Judeţean alături de noi, 

investire de surse ş.a.m.d.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „este alături de noi”. 

 

Dl. consilier Vasile Dobre: „stimaţi colegi de la PDL, haideţi să facem o încercare. Dvs. în 

calitate de membri ai acestui guvern, aflat la putere în România, aduceţi prin puterea dvs. fonduri 

pentru acest proiect la nivelul Primăriei municipiului Focşani şi puneţi Primăria municipiului 

Focşani la încercare. Dacă Primăria nu o să fie în stare să aloce cota care îi revine pentru susţinerea 

acestui proiect, abia atunci dvs. veţi putea avea dreptate. Până atunci, repet, ceea ce am spus şi la 

şedinţa anterioară, sunt discuţii, pur populiste”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „referitor la adresa Instituţiei Prefectului 

judeţului Vrancea, care consideră nelegală hotărârea nr.286, trebuie să ne pronunţăm, dacă o 

menţinem sau nu”. 

 

Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „aici trebuie să discutăm o astfel de problemă  

d-le preşedinte ?” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „d-le consilier, această problemă, secretarul 

municipiului , a considerat că poate fi discutată, doar la punctul diverse. Dacă dvs. consideraţi că, 

putea fi discutată, altcând, spuneţi-mi când putea fi discutată. Pentru că nu era pe ordinea de zi. Şi la 

punctul diverse a fost discutată. Probabil, consideraţi că nu este atât de importantă”. 

 

Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „consider că este foarte importantă, dar dacă o discutaţi înainte 

de pauză, aşa  cum era normal, nu plecau consilierii care erau prezenţi, d-le preşedinte. Duceţi 

această adresă în derizoriu. Haideţi să ne dăm cu presupusul, dacă o menţinem sau nu o menţinem. 

Eu asta am vrut să spun. Era o problemă destul de serioasă şi trebuia discutată înainte de pauză, 

pentru că după pauză vedeţi şi dvs. cu ce probleme ne confruntăm”. 
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Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: ”d-le consilier, faptul că unii colegi au 

plecat, asta este o problemă de disciplină sau de respect, o luaţi, cum consideraţi, dar, votul acordat 

este suficient pentru a ne menţine această hotărâre”. 

 

Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „este consultativ”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „nu este consultativ”. 

 

Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „dacă nu este consultativ, o discutăm la punctul diverse, d-le 

preşedinte, lămuriţi-mă  ?” 

 

 Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „d-le consilier, unde doriţi să o discutăm.  

D-le Secretar, vă rog să discutaţi cu dl.consilier, pentru că dumnealui face o discuţie, 

probabil, că nu onorează hârtia d-lui Prefect, discutată la punctul diverse”. 

 

Dl.Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „când am prezentat 

adresa Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea, am început prin a vă spune că a fost înregistrată, 

ieri. Dispoziţia prin care s-a convocat şedinţa Consiliului local, a fost emisă pe 19.10.2011, nu 

aveam cum să o adaug la ordinea de zi şi această adresă. 

Am xeroxat-o şi repet, am introdus-o în mapele dvs., urmând să discutăm pe  

marginea conţinutului şi în final, să ne pronunţăm, sau mai bine zis, să vă pronunţaţi, cu privire la 

revocarea sau menţinerea hotărârii. În final Instituţia Prefectului judeţului Vrancea, asta ne cere. Să 

ne pronunţăm cu privire la menţinerea sau nu.  

Dacă menţinem, menţinem, dacă revocăm, supunem la vot, o revocăm şi rămâne fără obiect 

viitoarea acţiune a Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea. 

Acesta este obiectul, că s-a discutat după pauză, că s-ar fi discutat înainte de pauză, este 

altceva. Nu pot şi nu am calitate şi cred că nimeni din postura de preşedinte nu poate interzice unui 

consilier local să plece din şedinţă. Să plece după pauză, să plece oricând. Este obligatoriu, să fie la 

şedinţe, excepţia este, că poate şi lipsi. Că a plecat domnul sau doamna, chiar nu ştiu dacă are 

importanţă. 

Acesta este motivul pentru care am zis că totuşi, că trebuie să vă pronunţi. Nu vă ascund, 

astăzi, am fost la video-conferinţă cu dl.Prefect, m-a rugat să-i comunic punctul de vedere al 

Consiliului local. L-am asigurat că avem şedinţă după-amiază, şi că voi discuta sau că voi prezenta 

această adresă către dvs. Lucru care s-a întâmplat.  

Era neterminată procedura, dacă nu comunic, asta este datoria mea, să comunic, în urma 

discuţiilor purtate cu dvs., punctul de vedere ”. 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „ca să-i răspund în continuare d-lui 

consilier, care caută un vinovat. Am aşteptat să se termine discuţiile care aveau legătură cu această 

adresă. Toate discuţiile purtate până acum s-au purtat, plecând de la această adresă. 

Cred că este o chestie, de respect”. 

 

Se supune la vot menţinerea hotărârii nr.286/2011:  10 voturi „pentru şi 5 voturi „abţineri a 

consilierilor: Dănuţ Popoiu, Ionel Preda, Cristinel Şuşu, Vasile Istudor, Neculai Tănase. 

  

Dl. Ieremia : „cred că s-ar reuşi să se rezolve problema, dacă s-ar mai pune două mese. 

Deşi, îmi aduc aminte, înainte să pun eu această masă, nu a ridicat nimeni această problemă, nu a 

simţit nici un ziarist nevoia să ridice o astfel de problemă. 

Cum vede cineva că există o idee în acest sens, spune: vreau şi eu. Să-şi ia un laptop”. 

  Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „v-am dat cuvântul, ca să vedeţi că, aşa 

cum am transmis mesajul unui coleg din media, vi l-am dat şi dvs. dar este o chestie, care ţine mai 

mult de administrarea sălii, şi este bine ca dvs. să vă faceţi meseria corect”. 
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Dl. Băeşu: „apreciez efortul Primăriei, privind finalizarea lucrărilor în Piaţa Unirii, dar 

pavelele puse sunt de proastă calitate. Dacă se va tăia o bucată , cu o pânză diamantată, o să 

observaţi calitatea. 

Să se solicite executantului un certificat de garanţie. 

De ce s-a lucrat cu Vega şi nu cu MBM ?” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „D-a Costin, vă rog să spuneţi domnului, ce 

garanţie au pavelele. Lucrurile nu se fac în Primăria asta chiar aşa alan-dala, cum consideraţi dvs., şi 

am convingerea că, peste câţiva ani o să veniţi şi o să vă cereţi iertare pentru lucrurile grele pe care 

le-aţi spus, dar, din respect pentru părul dvs. alb, ne oprim aici”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu Investiţii:  „Cu MBM s-au lucrat pavelele din faţă de la 

Romarta, dar având un preţ de cost mult prea mare, nu s-a mai putut continua cu aceştia. 

Certificat de garanţie ni s-a dat de VEGA pe o perioadă de 2 ani” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu: „mulţumim. d-na Costin”. 

 

 

Preşedintele de şedinţă Ioan Liviu Oloeriu:  constată că au fost epuizate punctele de pe 

ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru participare.  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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