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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 29 noiembrie 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 29.11.2011, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 2163 / 23.11.2011, 
constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 20 de consilieri din totalul de 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 face precizarea ca lipseste dl. consilier 
Neculai Tanase fiind plecat intr-o delegatie de serviciu.  
 
 La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani; 
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 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 Carmen Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, investitii, fond locativ; 
 d-na Luminita Mogda – sef serviciu urbanism; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Ion Gheorghe – director  Politia Locala Focsani; 
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani; 
 d-nul Fanel Popa – director SC Administratia Pietelor SA Focsani; 
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani; 
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani; 
 dl. Laurentiu Mocanu – director Directia de Dezvoltare Servicii Publice 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 Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public comunitar de evidenta persoanelor; 
 d-nul Sorin Francu – director Teatrul municipal Maior Gh. Pastia; 
 d-nul Valentin Gheorghita – director Ateneul Popular Maior Gh. Pastia; 
 d-na Anca Largeanu-Apostol  – director Caminul de Batrani Focsani. 

             
   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 25.10.2011. 

Nu sunt discutii si se aproba cu 20 voturi “pentru”. 
 
In continuare dl. Presedinte de sedinta Bogdan Emilian Matisan prezinta proiectul ordinii de 
zi care cuprinde: 
 
1. proiect de hotarare privind aprobarea, in baza Legii nr. 34/1998, a liniilor prioritare pentru 
subventionarea din bugetul local al Municipiului Focsani a asociatiilor si fundatiilor care 
acorda servicii sociale pentru anul 2012, constituirii Comisiei de evaluare si selectionare, a 
regulamentului de organizare si functionare a acesteia, Grilei de evaluare precum si nivelul 
mediu lunar al subventiei care se acorda pentru o persoana asistata;  
 
2. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii, din bugetul local al Municipiului Focsani 
pe anul 2011, a sumei de 5.500 lei pentru premierea primilor 15 sportivi ai anului; 
 
3. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 4.035 lei, din bugetul local al 
Municipiului Focsani pe anul 2011, pentru sustinerea proiectului „Mos Craciun European” 
editia a -V-a, initiat si organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focsani; 
  
4. proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii sumei alocate Centrului Judetean 
pentru Promovarea Culturii Traditionale, Artelor si Meseriilor Vrancea, pentru confinantarea 
Simpozionului de sculptura pe tema UNIRII, organizat in perioada octombrie – noiembrie 
2011, aprobata prin HCL nr. 288/4 octombrie 2011; 
                            
5. proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru 
personalul didactic care nu dispune de locuinta si caruia nu i se poate oferi o locuinta 
corespunzatoare in Municipiul Focsani, unde are postul didactic, din bugetele proprii ale 
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat finantate din bugetul local al Municipiului 
Focsani;  
 
6. proiect de hotarare privind respingerea cererilor de inlesnire la plata a obligatiilor 
datorate bugetului local, depuse de Popa Magdalena Nela cu domiciliul in Focsani, str. 
Diviziei nr. 7, ap. 6, Chirila Hortensiu Roges cu domiciliul in Focsani, str. Prof. Caian nr. 24 
si Carabulia Ion cu domiciliul in Focsani str. Nicolae Titulescu nr. 17; 
 
7. proiect de hotarare privind infiintarea in cadrul structurii organizatorice a S.C. 
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.A. FOCSANI a doua puncte de lucru; 
 
8. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Primariei Municipiului 
Focsani a postului de referent, clasa III, gradul profesional superior de la Serviciul 
urbanism, in vederea promovarii in clasa a functionarului public incadrat pe acest post; 
 
9. proiect de hotarare privind transfomarea unor posturi din cadrul unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat din municipiul Focsani in vederea promovarii persoanelor incadrate 
pe aceste posturi intr-un grad sau treapta superioara; 
 
10. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Serviciului Public 
Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Focsani a unui post din cadrul 
Compartimentului regim stare civila – Biroul stare civila; 
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11. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Teatrului Municipal 
Focsani a sase posturi, in vederea promovarii persoanelor incadrate pe aceste posturi care 
indeplinesc conditiile de promovare 
 
12. proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de 
personal pentru Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani; 
 
13. proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 209/2010 privind aprobarea organigramei, statului de functii si 
numarului de personal pentru Ansamblul Folcloric „Tara Vrancei”, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 
14. proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 98 la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 44/8.02.2011, privind aprobarea Bugetului General al Municipiului 
Focsani pe anul 2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
15. proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului 
Local al Municipiului Focsani nr. 190/28.06.2011 privind aprobarea regulamentului pentru 
constituirea si distribuirea fondului de stimulente pentru personalul cu atributii in 
administrarea creantelor fiscale; 
 
16. proiect de hotarare privind stabilirea unui numar de 3 autorizatii taxi disponibile care vor 
fi atribuite la nivelul municipiului Focsani; 
 
17. 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 si modificata si a Hotararii 
Consiliului Local nr. 70/22.02.2011 privind aprobarea listei de prioritati; 
  
18. proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in Focsani, 
Cartierul Tineretului – Sud, solicitate de titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu 
Legea locuintei nr. 114/1996 republicata si modificata; 
 
19. proiect de hotarare privind aprobarea extinderii unui spatiu din fondul locativ de stat, 
respectiv imobilul situat in Focsani, str. Marasesti nr. 28, pentru familia Vasile Sterie in 
conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 
20. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 pozitia 2 din Hotararea Consiliului Local 
nr. 169 din 31.05.2011 privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se 
repartizeaza locuinte cu chirie din fondul locativ de stat, in baza prevederilor Legii locuintei 
nr. 114/1996, republicata si modificata; 
 
21. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect 
tehnic de executie, pentru obiectivul de investitii „Alimentare cu gaze naturale blocuri ANL 
Aleea Parc nr. 9, 11 si 13 din Municipiul Focsani”; 
 
22. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei la HCL nr. 267/27.09.2011 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de executie, pentru 
obiectivul de investitii „Racordare interioara la instalatia de gaze naturale a 12 apartamente 
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aferente blocului nr. 20 situat in str. Cpt. Cretu Florin – bloc Moonen, din Municipiul 
Focsani”; 
 
23. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului General al Municipiului 
Focsani pe anul 2011; 
 
24. proiect de hotarare privind imputernicirea domnului Decebal Bacinschi, Primarul 
Municipiului Focsani sa ceara inscrierea dreptului de proprietate in folosul municipiului 
Focsani, pentru terenul in suprafata de 19.045 mp., situat in intravilanul atras al 
municipiului Focsani, in T.22, P. 62/15–62/16, 62/8-62/17-62/18-62/19, in temeiul art. 889 
alin. (2) din Codul civil; 
 
25. proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 23/26.01.2010 privind aprobarea 
Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu 
modificarile si compeltarile ulterioare; 
 
26. proiect de hotarare privind insusirea completarilor si modificarilor aduse anexei la 
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 176/31.05.2011 privind insusirea 
inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Focsani; 
 
27. proiect de hotarare privind completarea si modificarea anexelor la Hotararea Consiliului 
Local nr. 59/2007, privind aprobarea inventarierii si clasificarii parcarilor si locurilor de 
parcare din municipiul Focsani, modificata si completata prin HCL nr. 191/2007 si nr. 
151/2010; 
 
28. proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor bunuri aferente serviciului public de 
alimentare cu energie termica produsa centralizat, din domeniul public al municipiului 
Focsani, in domeniul privat al municipiului Focsani, in vederea scoaterii din functiune, a 
valorificarii si , dupa caz, casarii acestora; 
 
29. proiect de hotarare privind aprobarea tabelului nominal reprezentand propunerile de 
atribuire in proprietate a unor suprafate de teren in baza art. 36, alin. (3) din Legea nr. 
18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
30. proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri 
apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, 
pentru extinderea acestora; 
 
31. proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor situate in 
„Perimetrul Istoric Piata Unirii si Gradina Publica” din Focsani 
 
32. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 47,00 mp. situat in Focsani, str. Greva de la Grivita nr. 3 bis, ap. 1, judetul 
Vrancea, T. 96, P. 5329 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre numitii 
Patrascu Viorica, Patrascu Radu-Constantin si Trestioreanu Raluca; 
 
33. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 23,94 mp. situat in Focsani, Aleea Caminului nr. 8, sc. 2, bl. C1, ap. 64, 
judetul Vrancea, T. 176, P. 9323 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, 
catre Vasilescu Costel; 
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34. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 17,62 mp. situat in Focsani, str. Penes Curcanul nr. 6, ap. 3, judetul Vrancea, 
T. 96, P. 5325 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Voicu Doru; 
 
35. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 33,68 mp. situat in Focsani, B-dul Independentei nr. 13, ap. 2, judetul 
Vrancea, T. 54, P. 3402 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre PFA 
Mincu Mihai; 
 
36. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 19,60 mp. situat in Focsani, Fundatura Cuza Voda bl. 4, ap. 1, judetul 
Vrancea, T. 166, P. 8517 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC 
IUGOL SRL. 
 

Informari, declaratii politice. 
 
 
Ia cuvantul dl. Primar Decebal Bacinschi “doresc sa retrag de pe ordinea de zi 

proiectul de la punctul 12, proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de 
functii si numarului de personal pentru Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani, 
datorita faptul ca nu am primit avizul de la Agentia Nationala a Functionarilor Publici, cred 
ca vom intra cu el luna viitoare in conditiile in care primim avizul.” 

Se supune la vot ordinea de zi, mai putin proiectul de la punctul 12 si se aproba cu 
20 voturi „pentru” . 
  
 
 

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea, in 
baza Legii nr. 34/1998, a liniilor prioritare pentru subventionarea din bugetul local al 
Municipiului Focsani a asociatiilor si fundatiilor care acorda servicii sociale pentru 
anul 2012, constituirii Comisiei de evaluare si selectionare, a regulamentului de 
organizare si functionare a acesteia, Grilei de evaluare precum si nivelul mediu lunar 
al subventiei care se acorda pentru o persoana asistata.  

Dl. presedinte de asedinta Bogdan Emilian Matisan „as vrea sa va supun atentiei art. 
2 din acest proiect de hotarare ca spune ca trebuie sa desemnam membrii comisiei de 
evaluare a acestor proiecte. Rog sa faceti propuneri in acest sens.” 

Dl. consilier Radu Nitu „as propune sa faca parte din comisie dl. consilier Constantin 
Dumitru si d-na consilier Rodica Boboc.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „din partea grupului liberal propunem pe dl. consilier 
Gicu Vrincianu.” 

Dl. consilier Ionel Preda „din partea grupului PDL propunem pe dl. consilier Vasile 
Istudor.” 

Se propune comisia de numarare a voturilor. 
Dl. presedinte de sedinta Bogdan Emilian Matisan solicita propuneri pentru comisia 

de numarare a voturilor. 
D-na consilier Rodica Boboc „propun pe d-nii consilieri Radu Nitu, Gabriel 

Padineanu si Gheorghe Stan.” 
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. 
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Comisia constata ca s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind 
urmatorul: 
                                                              voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- Dl. Constantin Dumitru   14     6   - 
- D-na Rodica Boboc   18     2  -  
- Dl. Gicu Vrincianu    18     2  - 
- Dl. Vasile Istudor      7   13  - 
 
Dl. presedinte de sedinta Bogdan Emilian Matisan „avand in vedere rezultatele 

voturilor din comisie de evaluare fac parte domnii consilieri Constantin Dumitru, Rodica 
Boboc si Gicu Vrincianu.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 314 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
alocarii, din bugetul local al Municipiului Focsani pe anul 2011, a sumei de 5.500 lei 
pentru premierea primilor 15 sportivi ai anului. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 315 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
alocarii sumei de 4.035 lei, din bugetul local al Municipiului Focsani pe anul 2011, 
pentru sustinerea proiectului „Mos Craciun European” editia a -V-a, initiat si 
organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focsani.  

Nu discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 316 

Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
suplimentarii sumei alocate Centrului Judetean pentru Promovarea Culturii 
Traditionale, Artelor si Meseriilor Vrancea, pentru confinantarea Simpozionului de 
sculptura pe tema UNIRII, organizat in perioada octombrie – noiembrie 2011, 
aprobata prin HCL nr. 288/4 octombrie 2011. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 317 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
decontarii cheltuielilor de transport pentru personalul didactic care nu dispune de 
locuinta si caruia nu i se poate oferi o locuinta corespunzatoare in Municipiul 
Focsani, unde are postul didactic, din bugetele proprii ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat finantate din bugetul local al Municipiului Focsani. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 318 

Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind respingerea 
cererilor de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depuse de Popa 
Magdalena Nela cu domiciliul in Focsani, str. Diviziei nr. 7, ap. 6, Chirila Hortensiu 
Roges cu domiciliul in Focsani, str. Prof. Caian nr. 24 si Carabulia Ion cu domiciliul 
in Focsani str. Nicolae Titulescu nr. 17. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 319 

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind infiintarea in 
cadrul structurii organizatorice a S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.A. 
FOCSANI a doua puncte de lucru. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 320 
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Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in 
statul de functii al Primariei Municipiului Focsani a postului de referent, clasa III, 
gradul profesional superior de la Serviciul urbanism, in vederea promovarii in clasa 
a functionarului public incadrat pe acest post. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 321 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transfomarea 
unor posturi din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul 
Focsani in vederea promovarii persoanelor incadrate pe aceste posturi intr-un grad 
sau treapta superioara. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 322 

Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea 
in statul de functii al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al 
Municipiului Focsani a unui post din cadrul Compartimentului regim stare civila – 
Biroul stare civila. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 323 
 Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea 
in statul de functii al Teatrului Municipal Focsani a sase posturi, in vederea 
promovarii persoanelor incadrate pe aceste posturi care indeplinesc conditiile de 
promovare. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 324 

Punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, 
statului de functii si numarului de personal pentru Serviciul Public Local de 
Asistenta Sociala Focsani, a fost retras de initiator. 

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea 
anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 209/2010 
privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru 
Ansamblul Folcloric „Tara Vrancei”, 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. 325 

Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea 
Anexei nr. 98 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 44/8.02.2011, 
privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Focsani pe anul 2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Dl. presedinte de sedinta Bogdan Emilian Matisan „as vrea sa va supun atentiei 
dumneavoastra un amendament, datorita faptului ca in data de 25.11.2011 la Primaria 
municipiului Focsani a aparut o adresa a Directiei Generale a Finantelor Publice nr. 29.440. 
Acest amendament se refera la modificarea fondului de salarii de baza tinand cont de 
aceasta adresa: la Primaria municipiului Focsani fondul de salarii de baza este 4.037 mii 
lei, pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta 20,70 mii lei, la Serviciul Public local 
de Asistenta Sociala Focsani 3.756, 29 mii lei, Cantina de Ajutor Social 126,10 mii lei, 
Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor Focsani 287,5 mii lei, Clubul Sportiv 
municipal 2007 Focsani 221 mii lei, Politia Locala a municipiului Focsani 1.180 lei, Directia 
de Dezvoltare Servicii Publice Focsani 2.368,30 mii lei, Cultura si aici intra toate unitatile 
noastre de cultura cu un total de 924,22 mii lei, toate unitatile de invatamant cu un total de 
31.612,49 mii lei. Acesta este amendamentul survenit ca urmare a faptului ca cei de la 
Directia de Finante ne-au trimis o recalculare a acestor sume.” 
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Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se 
adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 326 

Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si 
completarea anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 
190/28.06.2011 privind aprobarea regulamentului pentru constituirea si distribuirea 
fondului de stimulente pentru personalul cu atributii in administrarea creantelor 
fiscale.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 327 

Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind stabilirea unui 
numar de 3 autorizatii taxi disponibile care vor fi atribuite la nivelul municipiului 
Focsani.  

 Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 328 

Se prezinta punctul 17 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 si modificata si a Hotararii Consiliului Local nr. 
70/22.02.2011 privind aprobarea listei de prioritati.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 329 

Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea unui 
schimb de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul Tineretului – Sud, solicitate 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”, devenind hotararea nr. 330 

Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
extinderii unui spatiu din fondul locativ de stat, respectiv imobilul situat in Focsani, 
str. Marasesti nr. 28, pentru familia Vasile Sterie in conformitate cu Legea locuintei 
nr. 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nu discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 331 

Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
1 pozitia 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 169 din 31.05.2011 privind aprobarea 
listei nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte cu chirie din fondul 
locativ de stat, in baza prevederilor Legii 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”, devenind hotararea nr. 332 

Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de 
investitii „Alimentare cu gaze naturale blocuri ANL Aleea Parc nr. 9, 11 si 13 din 
Municipiul Focsani”.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 333 

Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
modificarii anexei la HCL nr. 267/27.09.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, faza proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitii „Racordare 
interioara la instalatia de gaze naturale a 12 apartamente aferente blocului nr. 20 
situat in str. Cpt. Cretu Florin – bloc Moonen, din Municipiul Focsani”.  
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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. 334 

Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
rectificarii Bugetului General al Municipiului Focsani pe anul 2011.  

Dl. presedinte de sedinta Bogdan Emilian Matisan „va supun atentiei un 
amendament, ca urmare a aceleiasi adrese a Directiei Generale a Finantelor Publice nr. 
29440/2011 si a adresei a Inspectoratului Scolar Vrancea nr. 83.048/2011. Este un 
amendament mai lung de aceea v-as ruga sa aveti rabdare sa-l ascultati: 
 
1 BUGET LOCAL: 
a) suplimentarea veniturilor cu suma de 1.160 mii lei la capitolul Sume defalcate din 

TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, cu destinatia salarii pentru 
personalul din invatamantul preuniversitar de stat, suma transmisa de DGFP cu adresa 
nr. 29440/25.11.2011; 

b) suplimentarea cheltuielilor cu suma de 1.160 mii lei la capitolul Invatamant, 
pentru salarii, repartizata pe unitati de invatamant in baza avizului transmis de 
Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea prin adresa nr.83048/23.11.2011: 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea institutiei de invatamant  
( centre de executie bugetare) 

Suma repartizata pentru 
salarii 

lei 

1 Gradinita cu program prelungit nr.7 39.000 

2 Gradinita cu program prelungit nr.8 29.000 

3 Gradinita cu program prelungit nr.13 15.000 

4 Gradinita cu program prelungit nr.15 45.000 

5 Gradinita cu program prelungit nr.16 24.000 

6 Gradinita cu program prelungit nr.17 108.000 

7 Gradinita cu program prelungit nr.18 10.000 

8 Gradinita cu program prelungit nr.23 4.000 

9 Scoala cu clasele I-VIII „Nicolae Iorga” 76.000 

10 Scoala cu clasele I-VIII „Ion Basgan” 122.000 

11 Scoala cu clasele I-VIII  nr.3 114.000 

12 Scoala cu clasele I-VIII „Anghel Saligny” 91.000 

13 Scoala cu clasele I-VIII nr.7  76.000 

14 Scoala cu clasele I-VIII „Alexandru Vlahuta” 68.000 

15 Scoala cu clasele I-VIII „Stefan cel Mare” 201.000 

16 Scoala cu clasele I-VIII „Duiliu Zamfirescu” 138.000 

 TOTAL 1.160.000 

 
c) deasemenea se mai face o redistribuirea cheltuielilor de salarii intre unitatile de 

invatamant, in baza avizului Inspectoratului Scolar Judetean Vrancea transmis prin 
adresa nr. 83048 / 23.11.2011: 

Nr. 
crt. 

Denumirea institutiei de invatamant  
( centre de executie bugetare) 

Redistribuiri sume 
reprezentand salarii intre 

unitati (lei) 

  ( - ) ( + ) 

1 Gradinita cu program prelungit nr.2 -12.000  

2 Colegiul Tehnic „Valeriu Cotea” (5) -330.000  

3 Liceul cu program sportiv -146.000  

4 Colegiul National „A I Cuza”  -31.000  
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5 Colegiul Economic „Mihail Kogalniceanu”  -72.000  

6 Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” -178.000  

7 Scoala Posliceala Sanitara -194.000  

8 Gradinita cu program prelungit nr.1  12.000 

9 Gradinita cu program prelungit nr.23  41.000 

10 Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” (1)  267.000 

11 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” (2)  84.000 

12 Grup Scolar Forestier „ G G Longinescu” (3)  65.000 

13 Colegiul Tehnic „Ion Mincu” (4)  9.000 

14 Colegiul National Unirea  175.000 

15 Liceul Pedagogic „Spiru Haret”  151.000 

16 Liceul de Arta „Gh Tattarescu”  159.000 

 TOTAL -963.000 963.000 

 
d) virari de credite intre capitole bugetare la venituri: 

 diminuarea cu 74,00 mii lei a veniturilor alocate sectiunii de functionare si majorarea 
cu 74,00 mii lei a veniturilor aferente sectiunii de dezvoltare;  

 
e) virari de credite intre capitole bugetare la cheltuieli : 

 

 diminuarea cu 248,00 mii lei la CAP.81.02 COMBUSTIBILI SI ENERGIE, 
finantare nationala pentru proiectul modernizare sistem energetic  

 majorarea  cu 248,00 mii lei a urmatoarelor capitole bugetare: 
o 189,50 mii lei la CAP.67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE, 

reprezentand  subventii catre institutiile de cultura din care: 
 80,00 mii lei Ansamblul Folcloric „Tara Vrancei” 
 57,50 mii lei Ateneul Popular „Mr Gh Pastia” 
 52,00 mii lei Club Sportiv Focsani 2007  

o 41,50 mii lei la CAP.65.02  INVATAMANT  pentru: 
 Gradinita         7  =  4,70 mii lei pentru utilitati 
 Gradinita       15  = 15,00 mii lei pentru saltele patuturi 
 Scoala nr.     3  = 10,80 mii lei din care 3,80 mii lei pentru utilitati si 

7,00 mii lei pentru reparatii 
 Liceul pedagogic = 11,00 mii lei pentru utilitati  

o 7,00 mii lei la CAP. 70.02.50 ALTE SERVICII IN DOMENIILE 
LOCUINTELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTARII COMUNALE pentru 
DDSP – reparatii retea alimentare apa stationar caini 

o 10,00 mii lei la Cap. 84.02.03.03 Strazi pentru DDSP – reparatii str. M 
Kogalniceanu si str Trotus. 

 
2. BUGETUL UNITATILOR FINANTATE PARTIAL/INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII: 
 

1. Majorarea bugetelor unor institutii de invatamant cu 20,56 mii lei din care: 

 20,00 mii lei  Gradinita 15 din contributii pentru cantina pentru hrana copii 

   0,56 mii lei  Scoala nr. 3 din sponsorizari pentru reparatii curente 
2. Majorarea bugetului Ateneului Mr. Gh Pastia cu 74,50 mii lei din care 57,50 mii 

lei subventie alocata de la bugetul local  si 17,00 mii lei venituri proprii pentru salarii 
12,50 mii lei, achizitii tablou electric exterior 45,00 mii lei,  activitati culturale 17,00 
mii lei si virarea sumei de 8,00 mii lei de la utilitati la activitati culturale 
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3. Majorarea bugetului Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007 cu 40,00 mii lei 
din care 52,00 mii lei subventie alocata de la bugetul local si diminuarea veniturilor 
proprii cu 12,00 mii lei pentru asigurarea platii contractelor de prestari servicii cu 
sportivii, participarea la competitii  

4. Majorarea bugetului Ansamblului Folcloric Tara Vrancei cu 80,00 mii lei alocata 
de la bugetul local  pentru achizitionarea unui tablou electric exterior   

Daca va intrebati de ce nu au ajuns la comisii, este ca aceste adrese au venit in data de 
23.11.2011, respectiv 25.11.2011.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se 
adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 335 

Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind imputernicirea 
domnului Decebal Bacinschi, Primarul Municipiului Focsani sa ceara inscrierea 
dreptului de proprietate in folosul municipiului Focsani, pentru terenul in suprafata 
de 19.045 mp., situat in intravilanul atras al municipiului Focsani, in T.22, P. 62/15–
62/16, 62/8-62/17-62/18-62/19, in temeiul art. 889 alin. (2) din Codul civil.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 336 

Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea 
HCL nr. 23/26.01.2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si compeltarile ulterioare.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 337 

Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind insusirea 
completarilor si modificarilor aduse anexei la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 176/31.05.2011 privind insusirea inventarului bunurilor care 
apartin domeniului public al municipiului Focsani.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 338 

Se prezinta punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea si 
modificarea anexelor la Hotararea Consiliului Local nr. 59/2007, privind aprobarea 
inventarierii si clasificarii parcarilor si locurilor de parcare din municipiul Focsani, 
modificata si completata prin HCL nr. 191/2007 si nr. 151/2010.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 339 

Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
trecerii unor bunuri aferente serviciului public de alimentare cu energie termica 
produsa centralizat, din domeniul public al municipiului Focsani, in domeniul privat 
al municipiului Focsani, in vederea scoaterii din functiune, a valorificarii si , dupa 
caz, casarii acestora.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 340 

Se prezinta punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
tabelului nominal reprezentand propunerile de atribuire in proprietate a unor 
suprafate de teren in baza art. 36, alin. (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, 
republicata, 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. 341 

Se prezinta punctul 30 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.  
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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. 342 

Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
inchirierii prin licitatie publica a spatiilor situate in „Perimetrul Istoric Piata Unirii si 
Gradina Publica” din Focsani.  

Dl. consilier Eugen Popa „la anexa 2, pozitia 10 apare un chiosc multifunctional in 
Gradina Publica, berarie, cu pret de pornire de 5 euro/ mp, asta ce in timp ce noi am 
discutat la comisie ca toate spatiile comerciale, altele decat centrele mestesugaresti sa 
porneasca de la 15 euro / mp.”  

Dl. Primar Decebal Bacinschi „noi am vorbit de spatiile inchise si am spus ca va fi 2 
sau 5 sau 15 euro / mp. Beraria este in incinta parcului acea zona descoperita, are numai 
acoperis, ea nu este inchisa, unde a fost odata crasma, chiar langa locul de joaca pentru 
copii si din acest motiv am considerat ca aici sa fie mai ieftin si este o activitate sezoniera. 
Puteti veni cu orice fel de propunere, nu este nici un fel de problema.” 

Dl. consilier Eugen Popa „mi s-ar parea corect sa incepem tot de la 15 euro / mp si 
aici.” 

Dl. presedinte de sedinta Bogdan Matisan „eu consider ca acest spatiu fiind deschis 
si nefiind folosit pe intreaga perioada a anului, am creat acesta diferentiere. El poate fi 
functional numai vara, iarna nu se pot defasura activitati acolo si nici nu poate fi inchis, 
daca avem posibilitatea sa-l inchidem da nu era nici o problema.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „ 5 euro / mp este pretul de pornire al licitatiei cine stie 
unde se va ridica, asta depinde de cei care se vor prezenta la licitatie.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 14 
voturi „pentru” si 6 voturi abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Cristinel Susu, Lucica 
Chiper, Vasile Istudor, Ionel Preda si Eugen Popa , devenind hotararea nr. 343 

Se prezinta punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 47,00 mp. situat in Focsani, 
str. Greva de la Grivita nr. 3 bis, ap. 1, judetul Vrancea, T. 96, P. 5329 ce apartine 
domeniului privat al municipiului Focsani, catre numitii Patrascu Viorica, Patrascu 
Radu-Constantin si Trestioreanu Raluca.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 344 

Se prezinta punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 23,94 mp. situat in Focsani, 
Aleea Caminului nr. 8, sc. 2, bl. C1, ap. 64, judetul Vrancea, T. 176, P. 9323 ce 
apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Vasilescu Costel.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 345 

Se prezinta punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 17,62 mp. situat in Focsani, 
str. Penes Curcanul nr. 6, ap. 3, judetul Vrancea, T. 96, P. 5325 ce apartine 
domeniului privat al municipiului Focsani, catre Voicu Doru.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 346 

Se prezinta punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 33,68 mp. situat in Focsani, 
B-dul Independentei nr. 13, ap. 2, judetul Vrancea, T. 54, P. 3402 ce apartine 
domeniului privat al municipiului Focsani, catre PFA Mincu Mihai.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 347 
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Se prezinta punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 

vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 19,60 mp. situat in Focsani, 
Fundatura Cuza Voda bl. 4, ap. 1, judetul Vrancea, T. 166, P. 8517 ce apartine 
domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC IUGOL SRL.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 348 

 
Ia cuvantul dl. Primar Decebal Bacinschi „acum a venit dl. General Florinel Damian 

si am semnat programul pentru 1 decembrie. Deci la Monumentul Independentei din str. 
Cuza Voda va fi toata aceasta manifestare, se vor depune coroane dupa care armata va 
defila inclusiv cu tehnica de lupta, asa s-au primit ultimile indicatii, pe 1 decembrie la 10.30 
la Monumentul Independentei din Focsani. Am spus acest lucru pentru ca noi v-am dat alt 
program, iar acum la ora 15.00 s-a modificat.” 

Dl. presedinte de sedinta Bogdan Emilian Matisan „as vrea sa va supun atentiei 
faptul ca aveti la mapa cateva documente, adrese, una este cea venita de la Prefectura 
Judetului Vrancea in legatura cu faptul ca la Tribunalul Vrancea pe data de 08.02.2012 se 
va judeca celebrul caz gigacaloria de la ENET. Deasemenea avem o adresa de la Clubul 
Sportiv Municipal Focsani 2007 care ne aduce la cunostinta faptul ca din vara acestui an 
nu mai putem finanta echipa de fotbal a acestui club ca urmare a unei modificari legislative 
in acest sens. Deasemenea aveti la mapa executia bugetului general consolidat al 
municipiului Focsani la data de 31.10.2011 si mai avem o adresa din partea GDF SUEZ.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilieri am primit o adresa de la GDF SUEZ, 
care ne spune in felul urmator: „prin prezenta adresa dorim sa va aducem in atentia 
dumneavoastra cat si a Consiliului Local Focsani faptul ca in urma intalnirii avute in data de 
12 octombrie 2011, am convenit conditiille esalonarii datoriei SC ENET SA si termenele de 
plata scadente”, vreau sa va informez ca am respectat acea esalonare pe care am facut-o 
si o respectam in continuare, „cu aceasta ocazie, am discutat ca si conditie a acordului de 
esalonare, ca pentru evitarea acumularii de noi datorii survenite din consumul curent 
perioadei noiembrie 2011 – martie 2012, plata facturilor scadente sa fie la randul lor 
garantate de Primaria municipiului Focsani. Prin aceasta garantie dorim sa ne asiguram de 
respectarea obligatiilor contractuale din partea SC ENET SA si derularea pe perioada 
anotimpului rece in bune conditii a furnizarii gazelor naturale”. Noi in discutia pe care am 
avut-o cu dansii am discutat esalonarea pe care noi am facut-o impreuna cu dansii, dar nu 
am discutat despre aceste bilete la ordin, intr-un fel, prin care sa garantam ca la termenele 
respective se vor plati facturile. Din acest motiv i-am rugat sa se adreseze Consiliului local 
pentru ca dumneavoastra sa hotarati daca vom da aceste facturi scadente care sa 
garanteze ca Primaria Focsani respecta plata facturilor in perioada noiembrie 2011 – 
martie 2012. Noi practic am avut o datorie pe care am esalonat-o 15 noiembrie, 15 
decembrie pana la aceasta ora si in continuare vor respecta aceasta esalonare pe care am 
facut-o. Ei vor altceva acum si dau un exemplu: daca in luna noiembrie factura va fi de 75 
miliarde de lei sa spunem, noi sa venim acum sa acordam niste bilete la ordin prin care sa 
garantam lor ca daca cumva ENET-ul nu-si va plati factura la termen, atunci suntem noi in  
masura sa sustinem aceasta treaba. Este adevarat, dl. director Valter Popescu a purtat o 
discutie cu juristii, nu este nimic legal si nu scrie in contract treaba aceasta prin care 
Consiliului local si noi sa ne obligam sa emitem bilete la ordin. In continuarea acestei 
adrese ei mai spun: „credem ca aceste garantii constituite de Primaria Focsani si Consiliul 
Local, sunt o dovada a interesului pentru nevoile locuitorilor orasului de a avea apa calda si 
caldura pe perioada mai sus mentionata. Nu vrem ca in urma unor posibile acumulari de 
datorii din facturile curente neachitate sa duca inevitabil la aplicarea masurii de sistare a 
furnizarii gazelor naturale, tocmai in mijlocul iernii”. Parerea mea este si daca 
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dumnevoastra sunteti de acord sa le trimitem o adresa precum ca am discutat in Consiliul 
Local aceasta adresa trimisa de dansii si sa ne spuna care este temeiul care sta la baza 
acestei adrese pe care ne-au trimis-o. Sa ne spuna si noua daca este stipulata in contract, 
daca nu este stipulata in contract si care este forma legala prin care ei practic ne forteaza 
sa facem aceasta treaba. Sunteti de acord sa raspunem in numele Consiliului Local?” 

Dl. presedinte de sedinta Bogdan Emilian Matisan supune la vot si cu 20 voturi 
„pentru” domnii consilieri isi dau acordul cu privire la aceasta adresa. 

Dl. presedinte de sedinta Bogdan Emilian Matisan „o a doua adresa este cu privire 
la litigiul care este intre Consiliul local Focsani si Prefectura Vrancea cu privire la agamanul 
de la SC ENET SA Focsani, d-le secretar daca ne puteti spune cateva cuvinte.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „reiau ceea ce v-am spus si 
acum doua luni cred, va informam ca Institutia Prefectului ataca cele cinci Hotarari de 
Consiliul Local prin care s-au numit mandatari sau reprezentanti ai Consiliului Local in 
societatile comerciale. A fost un prim termen pe 8 noimbrie, asupra acestei cauze instanta 
nu s-a pronuntat, cert este ca din punct de vedere al legaturii dintre Consiliul local cele 5 
societati exista o ruptura, o ruptura care se concretizeaza prin paralizarea, as spune, a 
acestei activitati nefiind un reprezentant care sa gestioneze problemele in numele 
Consiliului Local. Explic acum proiectul prin care am solicitat dumneavoastra acceptul 
pentru a infiinta doua puncte de lucru vis-a-vis de SC CUP SA . Va spunem hotararea nu a 
ramas in pronuntare sau nu s-a primit o hotarare din partea instantei de fond, in aceste 
conditii la mapa aveti o adresa prin care SC ENET SA doreste sa primeasca un raspuns 
din partea mea, dar in acelasi timp si din partea dumneavoastra. Sustinerea d-lui director 
Valter Popescu este ca astazi dl. Francu Stefan ar fi reprezentant al Consiliului Local. 
Impartasesc o alta opinie, din punctul meu de vedere mandatul d-lui Francu Stefan  s-a 
finalizat in mai 2011, daca nu ar fi fost revocata hotararea in februarie atunci cand a fost 
nominalizat dl. Vrabie Catalin, care pe cale de consecinta este in aceeasi situatie. Daca 
dumneavoastra aveti alta opinie va rog sa-mi spuneti pentru ca suntem aici sa discutam. 
Acesta este punctul meu de vedere, nu are sens sa mai fac teoria actului administrativ sau 
actului atacat la instanta, stiti bine, actele administrative atacate de catre Institutia 
Prefectului in cadrul tutelei administrative a institutiei sunt suspendate de drept. Nu pot 
produce efecte, nici hotararea, in cazul nostru Hotararea nr. 52, nici hotararea, mai veche, 
nr. 150/26.05.2009, pe cale de consecinta nu facem decat sa asteptam sau daca 
dumneavoastra va doriti initierea unui proiect de hotarare prin care sa nominalizati un alt 
reprezentant in aceste societati.” 

Dl. consilier Ionel Preda „subscriu la ceea ce de fapt a spus si dl. secretar, cred ca 
intr-adevar nu puteam lasa cele doua societati, CUP-ul si ENET-ul, fara un om al 
Consiliului Local, probabil poate in instanta, zic eu si cred ca nu gresesc, se vor intinde 
procesele pe o durata foarte mare, consider si eu ca in perioada aceasta cred ca trebuie 
facuta acolo o alegere,  un interimat, cineva care sa ne reprezinte. Sunt si eu de aceeasi 
parere ca dl. Fancu Stefan nici pe departe nu poate sa mai fie in continuare agaman atata 
timp cat de fapt, mandatul dumnealui s-a terminat. Daca ENET-ul vine cu asemenea 
scrisoare poate probabil se sugereaza si d-lui director Vasilescu sa vina cu o scrisoare in 
aceeasi maniera in care dl. Bourcianu sa ocupe si dumnealui in continuare functia de 
agaman la CUP avand in vedere ca si dl. Matache este atacat in acelasi dosar cu alta 
hotarare. Deci subscriu si eu inca o data la aceeasi parere a d-lui secretar.” 

Dl. presedinte de sedinta Bogdan Emilian Matisan „o sa incerc sa-l intreb pe dl. 
secretar daca deciziile referitoare la ceea ce se intampla la aceste unitati pe care ar fi 
trebuit sa le ia agamanul le putem lua in plenul Consiliului Local.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „un artificiu administrativ l-am 
facut astazi. Era o chestie de celeritate, cele doua laboratoare care trebuiau sa functioneze 
in cadrul CUP-ului pentru a primi atestarea RENAR. Acesta este un artificiu, artificiu pe 
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care l-ati acceptat si va multumesc eu. Nu stiu cum o sa facem maine pentru ca in discutia 
purtata cu dl. director Diaconu Ion zilele trecute imi spunea ca are nevoie de un 
reprezentant, aceeasi problema si la dl. director Profiroiu Viorel. Lucrurile nu stau, lucrurile 
vrem nu vrem se misca numai ca aceasta ruptura produce efecte sau niste consecinte pe 
care le banuim, le stim, si le prevedem.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „in fapt controlul de legalitate vedem ca poate sa 
produca disfunctionalitati majore sau pagube unor institutii care sunt pedinte de Primarie. 
Pe aceasta perioada nu putem numi un reprezentant al Consiliului Local, numit pe termen, 
conditionat de finalizarea proceselor aflate pe rolul Tribunalului Focsani? Sa numim pe 
aceasta perioada conditionat de finalizarea proceselor, reprezentantul nostru in aceste 
adunari generale pentru ca altfel s-ar putea sa raspundem noi de anumite decizii care 
trebuiau luate acolo si nu s-au luat pentru ca a existat un vid de conducere. Si stau si ma 
intreb, daca se produc niste daune si plecand de la Codul Civil, nu ma leg de Legea 
Contenciosului, Cod Civil care spune printr-un articol ca cine produce o dauna trebuie sa si 
plateasca pentru ea. Cine va plati?” 

Dl. consilier George Mardare „as vrea sa intreb care va fi consecinta daca in 
urmatoarele proiecte de hotarare vor fi alese aceleasi persoane? Si deasemenea cine va 
purta responsabilitatea in cazul in care persoana pe care noi am desemnat-o acolo nu este 
si este intr-adevar factor de decizie? Daca se aleg aceleasi persoane care vor fi 
consecintele?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „nimic nu ne impiedica sa 
adoptam alte hotarari, daca exista ideea aceasta putem pregati la sedinta din 20 
decembrie, care este relativ curand proiecte de hotarari pentru toate societatile care sunt in 
exclusivitate in patrimoniul Consiliului Local si puteti dispune, tot prin vot secret, prin 
aceeasi procedura. Daca-mi sugerati sa facem proiecte de hotarare pe perioada cat se 
deruleaza procesul, nu am nimic impotriva, daca va ganditi sa revocati vechea hotarare 
prin care a fost nominalizat „x”, „y”, „z”, iarasi nu este nici o problema. Atunci asa o sa 
facem proiectul, pe perioada judecarii dosarului numarul, aflat pe rolul Tribunalului 
Vrancea. Actiunea introductiva a fost introdusa impotriva Hotararilor de la 49 la 52, 
Institutia Prefectului nu a facut aparari separate pentru fiecare in parte, a dezvoltat, dar le-a 
atacat in bloc, consecintele le stim si asta le discutam acum. Cu privire la ceea ce intreba 
dl. consilier George Mardare, consecinte, nu stiu, probabil daca se adopta trimitem 
hotararea la Institutia Prefectului si ramane ca aceasta sa se pronunte.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „daca ii contesta si pe aceastia inseamna ca nu vrea 
sa functioneze institutiile respective normal.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „d-le secretar noi stim foarte bine de ce am ajuns in 
situatia aceasta si eu spun ca la sfarsitul anului de regula se mai intampla niste chestii de 
impaciuire. Haideti sa ne gandim pana la sedinta urmatoare poate gasim o solutie sa 
intram in normalitate si stim care ar fi solutia. Nu stiu daca grupul nostru al USL-ului are un 
castig asa de mare, mie mi se pare mai mult ambitie decat altceva.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „v-ati adresat mie ma bucura si 
ma onoreaza, dar nu am nici calitate si nici suficiente parghii sa pot sa va ajut.” 

Dl. presedinta de sedinta Bogdan Emilian Matisan „la mapa mai aveti programul 
unitatilor de invatamant care vor desfasura diferite activitati cu ocazia Zilei Nationale a 
Romaniei in zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie. Dansii ni le-au comunicat in speranta ca 
dumneavoastra veti reusi sa participati la cateva dintre ele. D-le Primar mai aveti ceva de 
adaugat?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „daca tot vorbeam de aceaste activitati pe data de 1 
decembrie la ora 11.30 in sala Cinematografului Balada vom da un spectacol si va rugam 
sa participati. Pe data de 6 decembrie vom imparti pachete la copii, vom merge prin 
unitatile din invatamant, mai bine zis prin crese si gradinite, plecarea va fi de la Carrefour 
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cu pachetele, daca dumneavoastra ati dori sa participati ne-ar face placere la impartirea 
acestor pachete. Mai aveti o scrisoare din partea municipalitatii din Tivoli prin care Primarul 
Sandro Gallotii imi trimite o scrisoare de multumire si in acelasi timp mai spune ca la Tivoli 
este o comunitate foarte mare de romani si ar dori ca unei anumite zone sau piatete sa 
poarte denumirea de Focsani. Vreau sa va informez ca la ora aceasta avem aprobarea 
Ministerului de Externe si Ministerului Administratiei si Internelor pentru a putea semna 
protocolul cu Primaria din Tivoli. Noi dorim sa facem  o invitatie, o sa initiem un proiect in 
luna decembrie prin care dumneavoastra sa fiti de acord cu acest protocol de infratire, 
urmand sa invitam delegatia italiana sa vina de 24 ianuarie, poate chiar cu o zi inainte, dar 
am spus ca va fi frumos sa participe si la festivitatile de 24 ianuarie din municipiul Focsani.” 

Dl. consilier Ionel Preda „as vrea sa completez un pic la ceea ce ati spus 
dumneavoastra si nu vreau ca, colegii consilieri sa se supere pe mine, deci in statut spune 
undeva la un articol ca alesii locali sunt obligati sa prezinte la prima sedinta ordinara de 
Consiliu Local un raport privind deplasarile efectuate. Aici fac referire la ceea ce ati spus 
dumneavoastra cu Tivoli si la deplasarea pe care a facut-o si dl. viceprimar Bogdan Emilian 
Matisan, era bine daca intr-adevar era o incadrare in treaba aceasta, in cele 30 de zile. Dar 
noi nu ne suparam mai asteptam inca o sedinta, era interesant sa vedem acest raport asa 
pentru a inchide corect o activitate care s-a facut cu acordul Consiliului Local.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „aveti perfecta dreptate o sa prezentam acest raport, 
dar tinand cont ca din fiecare grupare politica am avut cate un reprezentant, am considerat 
ca fiecare a informat grupul.” 

Dl. presedinte de sedinta Bogdan Emilian Matisan „o delaliere vis-a-vis de ceea ce 
s-a intamplat in Armenia o sa cititi in numarul viitor al Revistei Focsani.” 

 
Dl. presedinte de sedinta Bogdan Emilian Matisan  solicita inscrieri la cuvant pentru 

punctul diverse. La acest punct se incriu la cuvant urmatorii d-nii consilieri: Gheorghe Stan 
si Radu Nitu. 

Dl. consilier Gheorghe Stan „as vrea sa-i adresez doua intrebari d-lui Primar. Vad ca 
se lucreaza la B-dul Independentei si cum ceva timp in urma s-a hotarat sa se dea drumul 
la strada aceea din spatele finantelor publice si vad ca aceea de acolo fac trotuarul, 
ramane valabil ce am discutat?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „strada aceea se va deschide.” 
Dl. consilier Gheorghe Stan „va multumesc si inca o problema d-le Primar. Am citit si 

in presa, e greu de inteles sclupturile acestea, una este chiar sub geamul meu de la birou, 
ma uit de vreo saptamana la ea si nu inteleg. Daca se poate sa o mai imbunatatim sa-i mai 
punem ceva.” 

Dl. presedinte de sedinta Bogdan Emilian Matisan „este o lucrare abstracta, a unui 
artist, care inseamna Unirea si in curand va aparea in zona respectiva un postament pentru 
ca toata lumea sa stie ce reprezinta fiecare lucrare.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „noi am invitat un critic de arta si ne-a spus ca artistii 
vad cu doua, trei generatii inainte.” 

Dl. consilier Radu Nitu „as avea si eu doua probleme. D-le Primar asa cum 
dumneavoastra si dl. director Vasilescu stiti, as vrea sa informez consilierii ca ritmul 
lucrarilor privind canalizarea si introducerea apei in cartierul Mindresti este avansat, dar se 
ridica cateva probleme. Una ar fi, ca mai sunt niste strazi uitate in proiect si anume: Faget, 
Movilita, Galati si deasemenea sunt si cateva strazi noi Drumusor, Eternitatii sa le avem in 
vedere pentru la anul si sa mai pastram si niste bani d-le Primar pentru ca e posibil sa nu 
se termine lucrarea si sa avem incheiata toata aceasta activitate la Mindresti 
corespunzator. Au fost cateva probleme in reteaua de apa, dar s-au rezolvat cu ajutorul 
celor de la CUP. A doua problema ar fi ca se innopteaza mai repede si ar fi bine sa se faca 
verificarea iluminatului stradal pentru ca sunt zone unde acesta nu prea functioneaza.” 
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Dl. Primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilieri am avut o discutie cu dl. director 
Vasilescu, ceea ce se face la ora asta in Mindresti a fost prinsa in acesta documentatie. Eu 
am incercat sa le explic cetatenilor si o sa le explic in continuare. Celelalte stradute, 
fundaturi daca mai sunt, ele vor fi realizate in urmatoarea perioada, dupa ce terminam 
acest proiect. Dar acest proiect noi  avem obligatia sa-l respectam asa cum a fost aprobat.” 
 Dl. consilier Radu Nitu „eu i-am informat pe cetateni si noi am mai avut discutia asta, 
dar unii nu prea cred, dar sa speram ca la anul sa se termine foarte bine si ca nu vor mai fi 
probleme.” 
  
  

Dl. presedinte de sedinta Bogdan Emilian Matisan 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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