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                R O M A N I A  

        JUDEŢUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCŞANI 

          CONSILIUL LOCAL 

          
 

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

din  14 februarie 2012 
 

 

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

Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc şedinţa de îndată a Consiliului Local al 

Municipiului Focşani. 

             Dl. Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide 

şedinţa de îndată din 14.02.2012, şedinţă convocată prin dispoziţia d-lui Primar 

nr.256/14.02.2012, constatând că în sală sunt prezenţi un număr 20 de consilieri  

locali din totalul de 21, absentează motivat, fiind  în delegaţie în interes de serviciu, 

d-na consilier Chiper Lucica. 

Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, 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, apreciază că 

şedinţa este statutară.   

 

La şedinţă participă: 

 

 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani; 

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

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

 d-na Cristina Dăscălescu – Serviciu administraţie publică, agricultură, cadastru; 

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

 d-nul Nicolae Georgian  - Şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă; 

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

local; 

 

          La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locală. 

 

 Dl. Preşedinte de şedinţă  Gicu Vrâncianu, prezintă proiectul ordinii de zi 

care cuprinde 1 punct: 

  

1. proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume din Fondul de rezervă  

bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului 

Focşani pe anul 2012; 

 

 Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 20 voturi  „pentru”. 
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Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind repartiza- 

rea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, 

prevăzut în bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012; 

 Dl.consilier Neculai Tănase: "ştim cu toţii că Vrancea şi implicit Focşani-ul 

este într-o situaţie de alertă şi normal.  

Eu de câteva zile sunt în Focşani, în afară de străzile principale, pe străzile 

secundare, nu s-a intrat niciodată cu un utilaj. 

Eu nu vreau să dau vina pe nimeni, poate nu au fost utilaje, poate nu au fost 

bani, însă eu îl rog pe dl. Primar Bacinschi şi pe cei doi viceprimari, să-l roage pe 

dl.Marian Oprişan, şeful ierarhic, să aloce mai mulţi bani pentru oraşul Focşani. 

Ştiu că s-au alocat acum la Consiliul Judeţean Vrancea 600 mii lei, însă eu cred 

că sunt insuficienţi. Avem acel fond de paranghelii, lăsaţi-l încolo de fond, haideţi  

să-l alocăm pentru cetăţenii oraşului, pentru că ei aşteaptă.  

Vă spun că sunt oameni care nu au ieşit din casă. Sunt străzi pe care, nici cu 

sania nu se poate intra. Haideţi să facem un efort să alocăm bani.  

Spuneţi-i d-lui Oprişan că deszăpezirea se face pe teren, nu la televizor. Haideţi 

să lăsăm politica, nu facem politică, nu vorbesc în numele unui partid, vorbesc în 

numele meu care sunt alesul unor cetăţeni. 

Trebuie să folosim în primul rând banii pe care îi avem în judeţ iar apoi, cerem 

şi din altă parte dacă este necesar". 

Dl. consilier Bogdan-Emilian Matişan :  „este o minciună sfruntată, faptul că 

nu s-a intrat pe toate străzile din municipiul Focşani.  

Pe toate străzile din municipiul Focşani s-a acţionat. Acolo unde s-a putut intra 

cu un utilaj.  

Pentru că lucrul acesta nu se mai vede astăzi, vă reamintesc d-le consilier, dacă 

aţi stat numai în casă, că de ieri ninge în continuu, abia acum s-a oprit”. 

Dl. consilier Ioan Liviu Oloeriu: „boala politizării … „ 

Dl. Primar Decebal Bacinschi: „este ca o mănuşă zăpada asta pentru colegii 

noştri”. 

Dl. consilier Ioan Liviu Oloeriu: : „ar fi bine să fie ca o mănuşă de box pentru 

dumnealor, să-i aducă la realitate mănuşa de box, pentru că dacă nu era preşedintele 

Oprişan, stăteam în zăpadă până la gât, mult şi bine, pentru că în Vrancea, după onor 

partidului de guvernământ, era bine, era frumos, totul era normal. 

Acum trebuie să spunem că, facem pe televiziuni, care televiziuni, de a doua zi 

în oraş, zeci de utilaje, maşini grele sunt în tot judeţul. Este o situaţie deosebită.  

Am informaţii luate de pe net, a nins mai mult acum, faţă de ultima ninsoare. 

Cine nu a pus mâna pe lopată, să facă o pârtie zilele acestea, spune precum dl. 

consilier Tănase, care spune că a fost în localitate, eu cred că nu a fost.  

Este foarte greu să te lupţi cu zăpada în momentul în care în urma ta, ai făcut  

pârtie şi s-a pus la loc, nu jumătate de metru cum spuneau cei de la meteo, ci a fost şi 

80 şi 90 cm., unde s-a viscolit a fost şi peste un metru jumătate de zăpadă.  

Deci, în loc să luăm situaţia de criză şi de urgenţă în care ne aflăm, începem 

din nou să spunem tot felul de lucruri, chiar să minţim. În Focşani, focşănenii ne aud 

şi ştiu lucrul acesta, s-a intrat pe străzi, că s-au acoperit, s-au acoperit străzile cu 

zăpadă, o să le eliberăm iarăşi de zăpadă. 

Întrebarea este, dacă va ninge şi de joi ce vom mai face”. 



 3 

 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu: „d-le consilier Tănase aţi zis, haideţi să facem 

deszăpezirea. Da, se poate face deszăpezirea dacă ai şi bani la moment. Eu mă 

gândeam că spuneţi, de mâine sau astăzi am făcut rostul de bani, noi suntem la 

guvernare, mâine vin aici 50 de miliarde. Niciodată nu aţi adus bani, cum să aduceţi 

acum”. 

Dl. consilier Vasile Pintilie: „facem o polemică pe o problemă foarte serioasă 

din punctul de vedere al fenomenelor meteorologice periculoase. Ca situaţie de 

urgenţă preponderent în judeţul Vrancea, datorită căderilor masive de zăpadă, iar în 

judeţul Buzău, datorită chiciurii care a fost aşternută pe copaci, pe cablurile de 

tensiune. 

Ce înseamnă situaţiile de urgenţă, că toată lumea a discutat pe post, numai nu a 

discutat conform legii. Singurul preşedinte de consiliu judeţean care a punctat corect 

a fost preşedintele Marian Oprişan. 

Era normal să solicite în calitatea pe care o are de vicepreşedinte al Comisiei 

judeţene pentru situaţii de urgenţă acest aspect. Iar pe viitor, la ceea ce noi astăzi 

trebuie să aprobăm în vederea rezolvării situaţiilor pentru combaterea acestei 

înzăpeziri masive în judeţul nostru, dar mă refer la municipiul Focşani. În municipiul 

Focşani noi trebuie să aprobăm neapărat sumele necesare pentru carburanţi, pentru 

plata oamenilor care au venit să facă deszăpezire la noi, pentru că, s-o spunem pe aia 

dreaptă, nu prea am văzut oameni cu lopata pe străzi”. 

Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „dacă mai ascult mult părerea colegilor din faţa 

mea, ajung să mă duc acasă să mă uit în oglindă şi să-l cert pe cel din oglindă că nu 

are aceeaşi părere vis-a-vis de preşedintele Oprişan. 

Nimeni nu pune sub semnul întrebării situaţia disperată în care ne aflăm. 

Indiscutabil, este nevoie de o intervenţie rapidă cu instrumente de deszăpezire, însă, 

eu şi în comisie am întrebat.  

Pe vremea când începeau şcolile să se refacă, oamenii se băteau pentru acele 

contracte şi nu-şi puneau problema când îşi vor primi banii. Acum, într-o situaţie de 

genul acesta, când este laţul strâns de gât, cei care au utilaje, pun mai întâi problema 

banului şi apoi să intervină. Şi mi se pare suspect şi vis-a-vis de firmele care-şi oferă 

serviciile în această situaţie. 

Normal ar fi fost să intervină, normal ar fi fost să deszăpezească, în final se 

contoriza, atâta costă şi atunci primeau banii. Mi se pare că noi punem căruţa înaintea 

cailor.  

Categoric că nu ne putem opune la o astfel de situaţie. Trebuie aceşti bani. 

Luaţi din fondul de rezervă, deci municipiul Focşani rămâne fără nici o leţcaie în 

fondul de rezervă, dar de ce, pentru a le da celor care ne văd că suntem strânşi cu uşa 

şi se poate interveni ?  

Puteau foarte bine să intervină şi să primească banii, mai la primăvară, mai la 

vară fără nici un fel de probleme. 

Vom fi de acord. Dar, modul în care se procedează nu este deloc ortodox”. 

Dl. Primar Decebal Bacinschi: „marea majoritate a dvs. ştiţi că începând cu 

data de 15 octombrie, 1 noiembrie, 15 noiembrie, depinde cum este vremea, 

activitatea în construcţii se încheie. Unităţile îşi trimit oamenii acasă, opresc şi 

sigilează utilajele. 

În condiţiile în care noi am avut nevoie de aceste utilaje, oamenii s-au dus,  
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şi-au adus mecanicii, şi-au adus buldozeriştii, şi-au adus oamenii, au făcut eforturi, 

pentru că ei în perioada aceasta de trei luni nu au lucrat, au făcut eforturi  

să-şi poată cumpăra motorină să funcţioneze, sunt la limită, nu mai au nici un leu, 

nici să-şi plătească muncitorii nici să-şi mai cumpere motorină. 

Noi nu am avut un contract aşa cum aveau încheiate contracte firme de la 

Drumuri Naţionale, cu o firmă care avea obligaţia, în perioada timpului rece, să facă 

această deszăpezire. 

Deci, noi am apelat la nişte unităţi de construcţii, care în această perioadă au 

avut încetată activitatea. Din cauza aceasta, noi acum, nu dorim altceva, nu le plătim 

absolut nimic în plus, noi vom plăti acestor unităţi exact lucrări ce au fost realizate 

până aseară. Ce lucrări au executat până aseară, asta încercăm noi să plătim din aceşti 

bani, or fi 5-6-7 miliarde, noi le luăm totuşi o anumită sumă. Am zis noi, pentru că 

sunt convins că şi suma asta va fi depăşită, ţinând cont de cantităţile foarte mari de 

zăpadă ce trebuiesc evacuate din municipiu. 

Dvs. trebuie să mai înţelegeţi un lucru. Avem 80 de utilaje, dar cel puţin un 

sfert din aceste utilaje, suntem obligaţi să le ducem la diferite situaţii ce apar pe 

parcursul zilei. Nu putem descărca gunoiul, cu o fadromă şi un buldoescavator să 

ajungem la rampa de gunoi.  

De 3-4 zile nu s-a putut ridica gunoiul din municipiu, nu am avut posibilitatea 

să ajungem la rampă.  

La spital, a trebuit să lăsăm tot timpul un utilaj care să lucreze acolo, să aibă 

posibilitatea, la Salvare, la pompieri, la ISU. La toată lumea noi a trebuie să acordăm 

aceste ajutoare. 

Au venit elicopterele, au solicitat utilaje, şi acum am trimis 3 utilaje să 

pregătim pista. 

O femeie naşte pe strada nu ştiu care, nu poate să ajungă salvarea, trimite un 

buldo în faţă. 

Adică, şi această activitate pe care noi încă nu am văzut-o. 

Dar cea mai bună treabă şi nici nu  vreau să vă spun prea multe, mergeţi să 

vedeţi depozitele de zăpadă pe care le-am făcut în jurul Focşani-ului pe care le-am 

cărat şi nu cred că am cărat 20% din ce este de cărat. 

Vom intra acum prin zona Sud, în Obor, sunt nişte cantităţi imense, sunt nişte 

munţi făcuţi de zăpadă ce trebuie evacuaţi de acolo. Nu ştim dacă peste câteva zile nu 

va veni căldura şi nu ştiu ce vom face atunci dacă nu încercăm să evacuăm acum 

zăpada. 

Doresc să vă spun dvs. următorul lucru. De la prima zăpadă şi până aseară am 

intervenit pe toate străzile, nu am avut nici un caz nefericit, pentru că am luat toate 

măsurile de a putea da voie atât Salvării cât şi celor de la ISU să intervină. 

Am avut toţi oamenii de pe străzi adunaţi şi duşi în Adăpostul de noapte, am 

asigurat hrană pentru cei de la Căminul de Bătrâni. 

Noi nu am avut nici un caz neplăcut şi nici nu ne dorim, am avut apă, am avut 

căldură, electricitate, tot ce trebuie în municipiul Focşani, inclusiv transportul a fost 

asigurat în tot municipiul. 

Două zile ne-a trebuit să putem ajunge în Mândreşti. Două zile ne-a trebuit să 

spargem să ajungem. Oamenii aceia nu aveau nici mâncare, nici pâine, nu mai aveau 

absolut nimic. Am reuşit. 
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Aceştia sunt banii pe care ar trebui noi acum să încercăm să-i plătim celor care 

au făcut deszăpezire. V-am adus la cunoştinţă tot ce s-a făcut în aceste zile şi nopţi, 

pentru că s-a lucrat şi zi şi noapte, 24 de ore din 24, după data de 25 ianuarie”. 

Dl. consilier Radu Niţu:  „activitatea care s-a desfăşurat în ultimul timp a fost 

intensă, personal am fost implicat, m-am pus la dispoziţia d-lui Primar şi în zona 

Mândreşti am acţionat pentru deszăpezire.  

Este foarte greu, zăpada atinge şi 3 metri, vreau să vă spun că dl.Primar şi 

viceprimarii şi ceilalţi din Primărie s-au implicat total zilele acestea, vineri, sâmbătă, 

duminică. Ceea ce s-a făcut până duminică, s-a pus la loc ieri. 

Astăzi am fost la Mândreşti şi vreau să vă spun că nu am reuşit peste tot să 

ajungem.  

Sunt şi decese, aşa cum a spus şi dl.Primar, foarte multe greutăţi familiare şi nu 

s-a reuşit în totalitate, poate mâine reuşim să facem această activitate. 

Dar nu asta am vrut să spun, aş vrea să propun d-le Primar, pentru că suntem 

arondaţi pe zone, consilierii, să ne implicăm toţi, să vedem atunci, pentru că sunt 

multe probleme. 

Sunt mulţi care se plimbă cu maşina prin oraş, nici nu se poate face activitatea 

foarte bine pentru că poţi să loveşti o maşină. Şi nu ştiu dacă ar fi bine, poate şi în 

mass-media, am auzit că în alte judeţe s-a interzis circulaţia maşinilor mici, în afară 

de transport public şi cele care transportă alimente şi nu ar fi rău, ori mass-media, ori 

să dăm o hotărâre de consiliu, pentru că nu se poate face treabă cu maşinile mergând 

pe lângă tine, cu maşinile garate pe dreapta, stânga sau şi pe dreapta şi pe stânga, 

activitatea aceasta nu se poate face în bune condiţiuni.” 

 Cunosc această activitate, au fost foarte multe eforturi din partea Primăriei, eu 

zic, să vorbim mai puţin de alte persoane care nu sunt aici, eu zic că s-au implicat 

persoanele respective şi să ne implicăm şi noi, fiecare cât putem, ca să depăşim 

această iarnă care a fost foarte, foarte grea pentru noi.  

Nu ştiu dacă cineva îşi aduce aminte să fi  mai fost atâta zăpadă”. 

 Dl. consilier Ionel Preda: „nu este nimic de comentat vis-a-vis de suma pe 

care trebuie să o alocăm, aşa este, este mică suma, este mare, o să vedem. 

Un singur lucru zic eu, că, poate şi dl.viceprimar Matişan a exagerat atunci când a 

venit şi a spus că toate străzile sunt curăţate, eu îl contrazic ….” 

Dl. consilier Bogdan-Emilian Matişan : „am intervenit pe toate străzile”. 

 Dl. consilier Ionel Preda: „eu vă contrazic, vin ca un cetăţean al oraşului 

Focşani, fiecare cetăţean trebuie să se bucure şi el că pe strada lui a venit un utilaj.  

Eu l-am întâlnit, şi l-am respectat pe dl.Primar. Pe b-dul Independenţei, sunt de 

acord, am spus şi o repet, decât să se meargă pe patru linii, patru fire să se cureţe 

zăpada, să se care, mai bine, din alea 80 de utilaje, d-le Primar, trimiteaţi şi pe străzile 

laterale, pentru că aici pe b-dul Independenţei, este corect, dar pe străzile celelalte nu 

se poate ieşi la ora aceasta. 

Eu am fost la Gară, am fost în toată zona respectivă şi nu se poate circula. 

Nu este un reproş. Singura mea idee, dacă vreţi să o luaţi ca idee, era că, 

trebuiau dispersate aceste utilaje în toată zona oraşului, şi atunci fiecare cetăţean 

venea şi spunea, a venit şi pe stradă pe la mine, curăţă şi aici, curăţă şi în centru.  

Căratul, zic eu că trebuia în a doua fază, dar asta este părerea mea. 

Legat de un aspect care se ridică, şi zic eu că este corect. Ne întâlnim la şedinţe 

extraordinare rapid, cu mapele pe masă, ne întâlnim la şedinţe de îndată, tot cu 
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mapele pe masă, poate, având în vedere starea de alertă care s-a instituit, poate era 

bine ca şi noi Consiliul Local, să fi fost înainte şi să fi comentat situaţia oraşului, să fi 

discutat, să fi fost alături de dl.Primar şi să fi văzut soluţiile care sunt, fiecare se 

implica în felul lui, eu zic că noi, Consiliul Local, venim ultimii şi de aici se nasc 

toate discuţiile care apar. 

A doua problemă şi ultima, este legată de, haideţi să avem o transparenţă d-le 

Primar vis-a-vis de aceşti bani, aveţi dreptate 11 miliarde lei vechi, poate or fi puţini, 

poate or trebui 20 de miliarde. D-na director Nemeş ar putea să ne explice. 

Banii aceştia, suntem de acord, îi ducem într-un cont, unde vreţi dvs., în contul 

dvs. acolo la buget, dar haideţi, să terminăm odată, în momentul când se trec la plăţi 

să se ştie, să fie o transparenţă, să ştim şi noi exact de contractele respective, să 

terminăm odată cu treaba aceasta. Ce contracte sunt, cine sunt ăştia care au cărat 

zăpada, cine sunt cei care au confirmat cursele, unde s-a lucrat cu aceste utilaje. Dăm 

la o parte suspiciunea şi nu rămâne altceva decât esenţa, care nu înseamnă altceva 

decât intenţia noastră şi condiţia noastră şi rolul nostru de a fi alături de cetăţean”. 

Dl. Primar Decebal Bacinschi: „d-le consilier, am încercat aşa cum aţi spus 

dvs. să nu ridicăm în totalitate zăpada, adică, practic, tot ce am ţipat tot timpul la 

băieţii aceştia, buldozeriştii, luaţi la bordură, nu depăşiţi bordura şi dacă aţi văzut, pe 

spaţiul verde, zăpada este ridicată vertical. 

Am încercat să dăm lateral. În momentul în care dăm spre spaţiul verde nu mai 

putem să facem trotuarele. Zăpada este foarte mare şi nu am cum să curăţ trotuarele.  

Atunci am spus în felul următor: luăm până la bordură, aruncăm de pe trotuare 

pe zona unde este spaţiul verde ca să putem interveni. 

Astăzi, de exemplu, utilajele au fost împărţite câte trei, câte 3-4 

buldoexcavatoare şi cu maşinile necesare, ca să avem posibilitatea să-i urmărim. 

Mai nou, ce a apărut în Focşani, şi am văzut că scrie şi presa, sunt anumite 

persoane din municipiul Focşani, şi chiar am pus Poliţia să-i caute , care au câte un 

buldoexcavator, au câte un miniexcavator, care au spus: daţi 100 lei ca să vă fac 

curăţenie, şi a ieşit toată discuţia aceasta.  

I-am luat pe ai noştri la întrebări dacă au făcut aşa ceva.  

Sânt persoane care au aceste utilaje şi şi-au luat de acolo banii pentru munca pe 

care au făcut-o. 

Legat de plata aceasta pe care o s-o facem, noi acum ţinem evidenţa pe fiecare 

utilaj, că-i de transport, că-i de încărcare, la număr de ore, îi notăm ora când vine, ora 

când pleacă, deci câte ore a lucrat, ora de pauză de masă, plus că maşinile au 

tahometru, care dă exact toată treaba aceasta. Funcţie de orele lucrate, astăzi, am avut 

negocieri, să înmulţesc numărul de ore cu suma aprobată şi în felul acesta stabilim 

sumele pentru fiecare instituţie. 

De ce daţi din cap d-le inginer? chiar aveţi impresia că furăm aici cu toţii, nu 

vă supăraţi ...” 

Dl. consilier Neculai Tănase: „era vorba de cu totul altceva, aţi spus 

tahometru şi era tahograf, asta era”. 

Dl. Primar Decebal Bacinschi:  „nu ştiu, nu mă pricep în meseria asta vă spun 

cinstit, eu îl confund cu CD-ul, asta-i altceva.  

În momentul în care facem aceste plăţi, eu vă promit dvs. că o să dăm şi în 

presă, ce bani a luat fiecare societate pentru orele lucrate, pentru cantităţile realizate, 

nu este nici un fel de secret, să nu avem nici un fel de discuţii. Am aprobat aceste 
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preţuri împreună cu cei de la Direcţia de Finanţe, le trimitem la Bucureşti să obţinem 

şi aprobarea lor, înmulţim cu numărul de ore lucrate şi cu asta am terminat discuţia, 

nu este nici un fel de problemă”. 

Dl. consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „aş vrea să lămurim de ce se alocă 

bani din fondul de rezervă. De regulă, fondul de rezervă se foloseşte pentru situaţii de 

urgenţă şi asta este o situaţie de urgenţă, să nu uităm că suntem în stare de alertă de 

alaltăieri, acesta este un aspect. 

Pe toate străzile din municipiul Focşani până duminică s-a intrat, absolut pe 

toate. Ieri s-au înzăpezit din nou toate. Iar în ceea ce priveşte deszăpezirea care se 

face pe arterele principale ale oraşului, să ştiţi că asta are o logică. 

Nu putem interveni cu utilaje în cartiere, pe străduţele mici, pentru că nu avem 

unde să evacuăm maşinile. Şi atunci, logica este următoarea: desfacem bulevardele 

mari, şi lăsăm cetăţenii să-şi scoată maşinile din cartiere să le punem pe bulevard, 

astfel încât să putem evacua cu eficienţă zăpada din cartiere. Altfel, nu se poate. 

Dar cine nu a fost pe teren, de dimineaţa până seara, să stea lângă utilaje şi să 

îngheţe la minus 15 grade, nu are de unde să ştie. Ne acuză pe noi că nu ştim care este 

diferenţa dintre tahograf şi tahometru”. 

Dl. consilier Neculai Tănase: „aş vrea să-i spun d-lui Matişan şi celorlalţi 

colegi ai dânsului că eu sunt în Comandamentul de iarnă naţional, iar eu, de sâmbătă 

sunt în Focşani şi am fost aproape 24 din 24 de ore, pe străzi, împreună cu colegii 

mei, cu lopeţi”. 

Dl. consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „unde aţi fost, că nu v-a văzut 

nimeni, nu ne-am intersectat cu dvs.?” 

Dl. consilier Neculai Tănase: „d-le Matişan, am o deziluzie mare, că dvs. nu 

ştiţi, că în Focşani, nu s-au băgat utilaje pe străzi, asta este o mare deziluzie. Dvs. 

spuneţi că s-au băgat peste tot, unde s-au băgat. 

Eu vă dau străzi şi oamenii ştiu foarte bine unde s-au băgat. Dvs. nu aţi fost pe 

stradă. Dacă vreţi, mergem acum pe stradă şi vă spun că nu sunt, dacă vreţi să 

mergem împreună, mergem, luăm şi presa şi o să vadă. 

Pentru dl.consilier Nistoroiu, spuneaţi de bani. Dvs. ştiţi că la Consiliul 

Judeţean Vrancea este un fond de rezervă de 15 miliarde lei, bani, care se pot folosi 

acum rapid, ştiţi că la Bachus s-au alocat 2,5 miliarde lei, vă spun de unde se pot lua 

bani.  

Eu nu fac campanie electorală acum. Eu nu îl critic nici pe dl.Primar, nu-l critic 

nici pe dl.Matişan nici pe nimeni, vreau ca noi toţi să găsim soluţiile cele mai bune, 

nu să minţim cetăţenii”. 

Dl. consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „d-le preşedinte, supuneţi la vot, 

pentru că mai avem treabă în oraş”. 

Dl. consilier Neculai Tănase: „nimeni nu a spus că nu este necesar fondul de 

rezervă pe care-l votăm noi astăzi. A spus cineva că nu este necesar, ce vreţi să-mi 

explicaţi, nu înţeleg?” 

Dl. consilier Vasile Dobre: „opinia mea este, că am discutat prea mult pe 

marginea acestui subiect şi că este mai utilă prezenţa noastră pe stradă, acolo unde 

trebuie să ne ocupăm de deszăpezirea oraşului, decât să ne certăm aproape de o oră 

aici. 
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Vă propun stimaţi colegi, care vreţi cu adevărat să vă implicaţi în această 

acţiune, să vă puneţi la dispoziţia Primăriei şi să acţionăm cu toţi în stradă, acolo 

unde este necesară prezenţa noastră. 

Dacă am făcut mai mult sau mai puţin, lumea ne judecă aşa cum vedeţi dvs., 

cum vedem şi noi, sigur, niciodată nu putem să pretindem că vom fi perfecţi, că 

putem să facem tot ceea ce trebuie să facem pentru oameni. 

Dar vă asigur domnilor colegi, că lumea ne-a văzut în toată această perioadă pe 

stradă şi dacă vreţi, vă aducem mii de semnături, mii de păreri, unde vă infirmă ceea 

ce vreţi dvs. să afişaţi şi să demonstraţi în acest sens. 

Dl. consilier Ionel Preda: „iluzii”. 

Dl. consilier Vasile Dobre: „nu am iluzii, d-le coleg, să ştiţi că nu am iluzii 

deloc, aveţi dvs. iluzii că staţi într-un birou cald şi mulţumiţii lui Dumnezeu că v-a 

oferit această posibilitate, staţi într-un birou cald, bine plătit la Electrica şi nu sunteţi 

pe stradă de dimineaţă până noaptea târziu şi a doua zi s-o luaţi de la capăt.  

Aşa că, lăsaţi-o mai uşor cu vorba …” 

Dl. consilier Ionel Preda: „la Electrica lucrez de 40 de ani”.  

Dl. consilier Vasile Dobre: „să fiţi sănătos, să munciţi încă 40 de ani de aici în 

acolo, haideţi pe stradă lângă oameni, dacă vreţi într-adevăr să fim lângă oameni, 

dacă nu, rămâneţi aici. 

D-le preşedinte, vă propun să încheiem şedinţa şi să mergem pe stradă”. 

Dl. consilier Eugen Popa: „nu-mi vine să cred urechilor ce s-a auzit, că s-a 

deszăpezit pe toate străzile din Focşani. Focşănenii probabil vor afla ce aţi spus dvs. 

şi vor judeca. 

Aproape nu-mi vine să cred că sunt consilier în oraşul Focşani …” 

Dl. consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „ce ai făcut domnule pentru chestia 

asta, ai făcut ceva ?” 

Dl. consilier Eugen Popa: „oraşul arată apocaliptic”. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 47.  

Preşedintele de şedinţă dl.  Gicu Vrâncianu:  constată că a fost epuizată 

ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru participare. 

Pentru declaraţii politice şi alte lucruri la şedinţa ordinară de la sfârşitul lunii. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         S E C R E T A R U L 

                                                                                  MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                        Gicu Vrâncianu                                     Eduard-Marian Corhană 
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