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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 06 iulie 2011 

 
 
 

 Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul 
Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local al 
Municipiului Focsani. 

D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide 
sedinta extraordinara din 06.07.2011, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar nr. 
1589 / 04.07.2011, constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 17 consilieri locali 
din totalul de 21 de consilieri locali atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal, este 
astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia 
publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana face precizarea ca 
absenteaza motivat d-nii consilieri Ionel Preda, Laurentiu Veber, George Mardare si 
Doina Fodoreanu, fiind in delegatie. 
 
La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – primar al municipiului Focsani; 
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-na Micsunica Baciu – director executiv, Directia resurse umane;  
 d-na Cristina Costin – sef serviciu investitii, fond locativ; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani; 
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani; 
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP Salubritate SRL Focsani. 

             
 
   La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si 
reprezentanti ai mass-mediei locale. 
 
 
 Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “va informez ca suntem   
intr-o situatie, prin aceea ca d-na consilier Doina Fodoreanu numita presedinte de 
sedinta, nu-si poate exercita prerogativele, deoarece absenteaza, motiv pentru care va 
rog sa faceti propuneri.” 
 Dl. consilier Gheorghe Stan “avand in vedere ca proiectele de hotarare au 
legatura cu comisia de buget-finante, propun sa fie dl. consilier Vasile Dobre presedinte 
la sedinta de astazi.” 
 Nu mai sunt alte propuneri si se supune la vot propunerea d-lui consilier 
Gheorghe Stan si se aproba cu 17 voturi “pentru”, devenind hotararea nr. 210 
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In continuare dl. Presedinte de sedinta Vasile Dobre prezinta proiectele ordinii de zi: 
 
1. proiect de hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 81/25.03.2009 pentru aprobarea depunerii proiectului: 
,,Reabilitare si modernizare spatii publice urbane in zona de actiune sud-est” a 
Municipiului Focsani la Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Est si a cofinantarii 
cheltuielilor legate de proiect; 
 
2. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 1 din Hotararea Consiliului Local 
al Municipiului Focsani nr.219/17.09.2009 pentru aprobarea  studiului de fezabilitate, 
pentru obiectivul de investitii:”Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu 
apa si canalizare-judetul Vrancea Unitatea Administrativ Teritoriala  1 Focsani” si  
disponibilitatea exclusiva a terenurilor pentru realizarea obiectivelor propuse in proiect; 
 
3. informare privind necesitatea  opririi instalatiilor de termoficare pentru executarea 
lucrarilor de modernizare si a reviziei anuale la SC ENET SA Focsani; 
 
4. informare privind realizarea receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de 
investitii: ,Recalificare urbana perimetrul istoric Piata Unirii si Gradina Publica”, 
municipiul Focsani. 
 

Nu sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 17 de voturi 
“pentru”. 

 
 
Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea 

art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 81/25.03.2009 
pentru aprobarea depunerii proiectului: ,,Reabilitare si modernizare spatii publice 
urbane in zona de actiune sud-est” a Municipiului Focsani la Agentia de 
Dezvoltare Regionala Sud Est si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect. 

Dl. consilier Neculai Tanase „acest proiect inseamna ca va trebui sa aprobam 
cheltuielile cu majorarea TVA-ului?” 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre „da”. 
Dl. consilier Neculai Tanase „fiind vorba doar de majorarea TVA-ului este normal 

sa fim de acord cu promovarea acestui proiect.” 
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 

voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 211 
Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 

modificarii art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr.219/17.09.2009 pentru aprobarea  studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de 
investitii:”Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si 
canalizare-judetul Vrancea Unitatea Administrativ Teritoriala 1 Focsani” si  
disponibilitatea exclusiva a terenurilor pentru realizarea obiectivelor propuse in 
proiect.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 212 

 
 
Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre face precizare ca la mapa mai sunt doua 

informari: „informare privind necesitatea  opririi instalatiilor de termoficare pentru 
executarea lucrarilor de modernizare si a reviziei anuale la SC ENET SA Focsani si 
informare privind realizarea receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de 
investitii: ,Recalificare urbana perimetrul istoric Piata Unirii si Gradina Publica”, 
municipiul Focsani. Referitor la prima informare, noi stim despre ce este vorba, dar 
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poate dl. director Valter Popescu ar putea spune doua cuvinte cu ce urmeaza sa se 
intample. Supun la vot daca sunteti de acord sa-i dam cuvantul d-lui director.” 

Se aproba cu 17 voturi “pentru”. 
Dl. director Valter Popescu “asa cum am spus si in informare, aceasta oprire se 

face pentru modificarea instalatiilor noastre in asa fel incat sa putem functiona in 
cazanele vechi pe care le avem  in iarna 2011-2012. Profitand de faptul ca, asa cum am 
spus si data trecuta, ca pretul pacurii este destul de scump pentru aceasta perioada, dar 
si de faptul ca necesitatea, ca si timp de finalizare a acestor lucrari este de o perioada 
destul de lunga si pentru ca pot aparea si aspecte neprevazute dupa ce vom incepe sa 
taiem instalatiile, vom vedea daca apar si alte necesitati de modificare, am spus sa 
incepem de acum si sa creem front de lucru si pentru cei care vor castiga licitatia de 
demolare ce se va tine de catre Primarie in etapa imediat urmatoare. Noi pe locul actual 
al instalatiilor ce trebuie sa le modificam va trebui sa fie construita noua cladire unde vor 
fi motoarele de cogenerare si atunci va trebui sa mutam si conducte, dar si pompe care 
sunt esentiale pentru functionare in iarna ce vine. Noi speram sa nu dureze prea mult si 
sa putem sa pornim energia termica si sa continuam lucrarile respective, iar daca va 
mai fi nevoie de vreo oprire o sa o facem bineinteles inainte de inceperea sezonului de 
incalzire. 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “o intrebare suplimentara, daca lucrurile 
curg in mod normal, cand estimati ca vom avea apa calda in oras? 

Dl. director Valter Popescu “incercam sa reparam partea de conducte astfel incat 
speram ca in trei saptamani sa terminam partea de conducte. Partea cealalta incercam 
sa o facem pana la 1 octombrie.” 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “cel mai tarziu la 1 octombrie?” 
Dl. director Valter Popescu “cel mai tarziu 1 octombrie, asta pentru a avea timp 

sa facem si niste probe la intalatiile pe care le vom modifica si sa avem garantia ca la 
sfarsitul lunii octombrie cand de regula se da drumul la incalzire, instalatiie sa 
functioneze normal.” 

Dl. consilier Neculai Tanase “pentru ca este o informatie de interes general as 
vrea sa intreb concret cand se opreste sistarea apei calde si cand va fi redata. Ar fi bine 
daca dl. director sau alti reprezentanti sa poata spuna concret pentru ca populatia este 
interesata sa stie exact. Cand se opreste si cand se porneste apa calda?” 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “pentru ca avem la mapa inca doua 
adrese, una din partea societatii de gaz, alta din partea Ministerului Administratiei si 
Internelor, iar dl. Primar a fost in Bucuresti ieri si a avut discutii la cele doua institutii si 
are informatii noi in legatura cu discutiile avute acolo, il rog pe dl. Primar sa faca 
precizarile de rigoare si in felul acesta veti primi si dumneavoastra raspuns la intrebarea 
pe care ati adresat-o Consiliului local.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi “doamnelor si domnilor consilieri, ieri am fost la 
Bucuresti si am discutat cu societatea de gaze. S-au aratat foarte amabili si sunt de 
acord sa dea drumul cat mai repede la gaze in municipiul Focsani in conditiile in care 
noi reusim sa achitam jumatate din datorie, este vorba de 5,8 milioane de lei. Nu cred 
ca este o suma asa de mare in raportul pe care vi l-a prezentat ENET-ul vedeti ca are 
doua capitole, un capitol, ce masuri iau pentru recuperarea sumelor, sumele incasate de 
la cetateni se ridica la nivelul platilor pe care le avem catre ENET si a doua aceea de 
esalonare a lucrarilor, atat pentru refacerea punctelor termice, retelelor secundare si 
modificarile pe care dansii trebuie sa le realizeze in centrala. Rugamintea mea este 
urmatoarea, vreau ca inainte de 1 octombrie, 10-15 septembrie, poate suntem in 
masura sa dam drumul la apa calda sau mai devreme, depinde de cum terminati. Doua 
aspecte sunt: sa rezolvam problema banilor si din acest motiv luni voi incerca, nu voi 
incerca, sunt invitat de catre dl. secretar de Stat Gheorghe Macu la o discutie cu 
sistemele acestea centralizate, sunt invitati toti primarii in localitatile caruia functioneaza 
astfel de CET-uri, unde vor fi invitati toti ministrii pentru a gasi o solutie sa vedem ce va 
trebui sa facem pentru perioada de iarna. Sunt convins ca vor rezolva intr-o oarecare 
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masura problema banilor si daca vom rezolva problema banilor atunci problema gazului 
va fi mult mai usor de rezolvat.Deci, luni se opreste apa calda pe o perioada, dl. director 
a spus pana la 1 octombrie, incercam sa facem eforturi sa o aducem data cat mai 
aproape 1 septembrie, 15 – 10 septembrie, pentru ca atunci cand incep copii scoala sa 
avem apa calda in municipiul Focsani.” 

Dl. consilier Neculai Tanase “deci din cate am inteles este vorba de o perioada 
de circa 3 luni cand nu va fi apa calda in Focsani. E foarte bine ca se stie, pentru ca 
cetatenii sa se organizeze pe perioada aceasta a verii. Acum citeam aceasta informare 
de la ENET si am vazut ca, dupa cum stim cu totii normal, situatia este destul de grava 
la ENET si s-au propus o serie de masuri pentru a putea sa recupereze anumite debite 
si asa mai departe. Sunt o serie de masuri prezentate aici. Eu as vrea sa va propun, 
luand ca model si dupa cum stim cu totii ajutoarele sociale care au fost date unor 
cetateni, prin verificari s-au constatat ca foarte multe din aceste ajutoare sociale au fost 
date unor oameni care nu le meritau, deci era in mod incorect primite de acesti oameni. 
Si astfel s-a constatat ca in unele comune s-a ajuns la 50% sau peste 50% oameni care 
au luat ajutoare sociale in mod nemeritat. Facand o paralele intre ceea ce discutam noi 
aici, problema ENET-ului, eu as propune ca sa se faca o verificare a dosarelor, a celor 
care primesc ajutoare de incalzire pentru ca eu suspectez ca sunt cetateni mai mult sau 
mai putin, nu pot sa spun, care in mod nemeritat iau aceste ajutoare de incalzire. Cei 
care merita foarte bine sa le dam ajutoare, dar sunt familii care nu merita acest lucru 
pentru ca au cu ce sa plateasca si atunci cred ca Primaria nu trebuie sa cheltuiasca 
aceste fonduri si ENET-ul implicit in sprijinul unor oameni care nu au nevoie de sprijin si 
de aceea va rog sa se faca si o verificare a acestor dosare. Si eu sunt convins ca daca 
se face o verificare corecta o sa se gaseasca cazuri si eu spun ca destul de multe.” 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “asa cum de altfel stiti, sunt convins de 
lucrul acesta, ministerul de specialitate pentru iarna 2010-2011 a elaborat noi norme 
pentru aprobarea sau alocarea acestor ajutoare pentru caldura, au fost stabilite noi 
criterii. Ele s-au aplicat si in urma aplicarii acestor criterii numarul celor care au primit 
aceste ajutoare de caldura a scazut foarte mult fata de ceea ce intamplat in iarna 2009-
2010 sau chiar si in anii anteriori. Asa incat precizarea dumneavoastra este binevenita 
si sigur ca vom intensifica eforturile pentru a primi intr-adevar ajutoare de incalzire, doar 
cei care merita.” 

Dl. consilier Gicu Vrancianu “eu am o intrebare pentru dl. director tot in legatura 
cu ENET-ul. Sa ne spuna ce s-a intreprins referitor la facturarea individuala avand in 
vedere faptul ca la una din sedintele anterioare ale Consiliului local noi am propus 
aceasta masura ca ENET-ul sa o rezolve si stadiul in care se afla aceasta facturare 
individuala? Apreciez ca aceasta facturare individuala este una din problematicile 
importante pentru care nu se incaseaza energia termica de la populatie si pentru 
aceasta trebuiesc luate masuri ca aceasta ativitate sa-si intre in drepturi si chiar sa se 
incheie pentru a usura cumva aceste incasari.” 

Dl. director Valter Popescu “asa cum am mai informat Consiliul local noi am 
depus toate eforturile necesare pentru a afisa de mai multe ori in scarile de bloc aceasta 
posibilitate de a prelua in facturare individuala si cei 25-28% din blocurile municipiului 
Focsani care au ramas in facturarea pe asociatii de proprietari. Nu am avut prea mare 
succes inafara de cateva blocuri care au venit in ciuda opozitiei administratorului si pe 
care i-am preluat, restul nu au vrut sa treaca in facturare individuala, ba mai mult au rupt 
de fiecare data afisele pe care noi le-am pus si i-am invitat la noi. Dupa cum stiti foarte 
bine si v-am spus de mai multe ori, noi nu putem cu forta sa-i preluam, este un domeniu 
privat, e o organizare impusa de o lege, Legea nr. 230 si noi practic ne rugam de 
cetateni. Din aceasta cauza am bagat in informare daca cititi la punctul trei, pentru a 
veni in intampinarea unor anumite categorii de cetateni care ei ne-au spus ca ei vor, dar 
au opozitie si in randul vecinilor si in randul asociatiei. Am venit cu propunerea aceasta 
ca cei care vor sa plateasca in aceasta perioada cat tinem oprita apa calda si sunt cu 
facturarea pe asociatie sa vina la caseriile noastre, voi le incasam banii si-i consideram 



 5 

in contul asociatiei ca si plata la debitele carele au aceste asociatii. In epata urmatoare 
se modifica aceasta lege, Legea 230, deci este un proiect finalizat la Ministerul 
Administratiei si Internelor si s-a modificat cu totul conceptul de administrare a 
condomeniilor. Poate dl. Primar dupa sedinta de luni ne va spune mai multe amanunte, 
deci se va face o noua organizare si un nou sistem de incasare si de administrare a 
condomeniilor care va raspunde foarte bine necesitatilor populatiei de a crea 
transparenta si de a nu fi dubii privitor la unde merg sumele acestea care le dau.” 

Dl. consilier Gicu Vrancianu “consider ca la nivelul Primariei dl. Primar si cu 
serviciul care se ocupa de asociatiile de proprietari, sa se faca o instruire ceva sau o 
sedinta prin care administratorilor sa li se aduca la cunostinta indatoririle si obligatiile pe 
care le au cu privire la aceasta activitate specifica a ENET-ului pentru ca asa cum 
spunea dl. director precum ca unii administratori nu colaboreaza. Eu cred ca ei 
trebuiesc informati, ori nu au informatia necesara, ori din rea vointa nu se incadreaza in 
cerintele care trebuiesc rezolvate si ingreuneaza activitatea ENET-ului pentru incasare 
si cred ca la nivelul Primariei trebuie facut ceva, o actiune din care administratorii sa fie 
instiintati de obligatiile pe care le au in aceasta directie.” 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “nu stiu exact cum stau lucrurile foarte 
bine, dar din ce stiu eu administratorii nu sunt subordonati sub nici o forma Primariei, 
prin urmare aceasta relatie intre administratori si ENET este intre cele doua parti. Prin 
urmare aici trebuie sa fie rezolvata problema. Si eu as ruga presa prezenta in sala sa 
transmita un mesaj din partea noastra a tuturor catre acei administratori care doresc si ii 
rugam sa doreasca sa treaca la facturarea individuala. Iar daca cumva pe parcursul 
derularii acestui proiect intampina greutati pentru ca au mai ajuns vorbe la noi precum 
ca unii ar dori sa treaca la facturarea individuala, dar ENET-ul nu doreste sa faca lucrul 
acesta, iata rugam pe acei administratori care intampina greutati sa se adreseze 
Primariei si abia atunci cred ca noi putem interveni.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi “noi am mai facut treaba aceasta, haideti sa 
incercam saptamana viitoare sa-i luam pe primii cu cele mai mari datorii, 20 – 30 
asociatii de proprietari, presedintii, administratorii ii convocam aici si sa avem lista  
datoriilor, ce sume datoreaza si in asa fel incat in doua, trei sedinte din acestea sa stam 
un pic de vorba cu dansii sa vedem si ce probleme au dumnealor. Noi am mai facut de 
altfel treaba aceasta si este buna propunerea dansului, impreuna cu cel care se ocupa 
la noi de asociatii de proprietari, impreuna cu dumneavoastra, cu cineva de la 
commercial ii convocam si stam aici de vorba cu ei.” 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “vreau sa va completez si din ce stiu eu 
atunci cand noi am convocat administratorii, din cei 800 care sunt in oras, au venit 
foarte putini si de aceea inca o data, eu personal rog presa sa transmite-ti acest mesaj 
ca poate mai curand citesc acest mesaj.” 

Dl. consilier Danut Popoiu “va fi cu sigutanta o situatie de disconfort la nivel de 
oras, cum nu se poate si pentru asta cred ca iesiri in presa, iesiri in fata camerei de luat 
vederi sunt absolut obligatorii pentru a explica oamenilor despre ce este vorba. In 
informarea care ne-a fost pusa la mapa am citit faptul ca oprirea se va face pe o 
perioada de aproximativ o luna, in discutiile pe care le purtam, timpul s-a dilatat la 2 luni. 
La modul foarte serios d-le director va intreb daca va puteti depune demisia in alb, in 
conditiile in care pe 15 septembrie focsanenii nu vor avea apa calda. Eu stiu ca in  
momentul in care doresti un lucru, il faci cu siguranta, dar daca-l lasam in dorul lelii, ca 
dam drumul la 1 octombrie, ca s-ar putea la 1 noiembrie, lucrurile s-ar putea sa 
taraganeze. Deci la modul foarte serios ca intreb daca va puteti depune o demisie in 
alb, valabilitatea ei intrand in calcul in momentul in care pe 15 septembrie nu avem apa 
calda?”  

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “vreau sa va reamintesc d-le consilier 
Danut Popoiu ca dl. director Valter Popescu a spus nu doua luni, ci trei luni, dl. Primar a 
rugat sa urgenteze lucrarile si sa termine mai devreme, asa incat eventual interpelarea 
dumneavoastra va produce efecte dupa derularea celor trei luni.” 
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Dl. director Valter Popescu “am spus adineauri, cred ca nu am fost prea clar. Noi 

vom acorda atentie etapei imediat urmatoare astfel incat in maxim trei saptamani, trei 
saptamani am spus, nu trei luni, nu doua luni, nu o luna, sa fim pregatiti ca in cazul in 
care se incepe furnizarea gazului sa incepem si noi imediat furnizarea apei calde. 
Urmand ca celalalte lucrari sa le facem. Ce nu necesita oprire sa le facem in continuare, 
ce necesita oprire, vom mai vorbi pe parcurs. Noi deja ne-am dat seama ca nu putem sa 
lasam copii la 15 septembrie cand incep scolile fara apa calda. Deci la ora actuala 
discutam de o oprire de trei saptamani, pentru ca lumea sa nu intre in panica, deci daca 
in trei saptamani deblocam problema gazului, facem tot posibilul ca sa incepem 
furnizarea pe gaz. Pe urma poate vom mai veni cu o solicitare de oprire, dar vom 
discuta atunci. Deocamdata noi ne concentram pe ce este esential astfel incat oprirea 
sa fie de cat mai scurta durata.”  

Dl. consilier Gheorghe Stan “d-le presedinte de sedinta, daca pe dl. director ii 
puneam intrebarea aceasta, avem banii acestia 110 miliarde sau 58 de maine, vreau sa 
vad daca dl. director imi spunea, da domnule intr-o luna si jumatate avem totul pus la 
punct, asta este problema, cea a banilor. Daca nu vom avea banii nu stiu daca vom 
pute da apa calda cu demisia d-lui director.” 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “mi-ati luat vorba din gura, d-le consilier 
pentru ca eu vroiam ca in plenul Consiliului local ca sa transmitem un mesaj catre toti 
cetatenii municipiului Focsani care au datorii la ENET, sa faca un efort in aceasta 
perioada si sa vina sa-si achite datoriile, pentru ca oricat de multa bunavointa am avea 
noi in Consiliul local, dl. Primar, dl. director cu demisie, fara demisie, daca nu reusim sa 
strangem bani si sa platm gazul nu vom putea da drumul la apa calda. Si mie imi este 
teama de ceea ce este cel mai rau sa nu fim in masura sa furnizam caldura in iarna ce 
vine. De aceea rugam cetatenii municipiului Focsani sa inteleaga lucrul acesta ca fiind 
de maxima urgenta.” 

Dl. consilier Neculai Tanase “daca dl. director Valter Popescu nu are nici o vina 
ca el a spus in trei luni, inseamna ca demisia trebuie sa si-o dea dl. viceprimar sau dl. 
Primar? Asta a fost in spirit de gluma. Vroiam sa revin la datorii, dumneavoastra ati spus 
ca o sa luati mari datornici catre ENET, dar eu am impresia ca o parte din marii datornici 
este chiar Primaria catre ENET.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi “Primaria la ora actuala si de trei ani de zile 
Primaria nu are nici o datorie la ENET. Suntem singurul municipiu din tara si dl. director 
Valter Popescu poate sa confirme.”  

Dl. consilier Neculai Tanase “eu ma refeream la scoli, nu sunt probleme?” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi “toate utilitatile unitatilor de invatamant pentru 

subventie sunt la zi.” 
Dl. consilier Neculai Tanase “atunci ar trebui sa-mi dau eu demisia.” 
Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “ar trebui sa va dati dumneavoasa d-le 

consilier demisia ca nu sunteti informat.” 
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “vroiam sa o spun cu titlu de gluma, vreti 

dumneavoastra demisii, dar vorba romanului “vrabia malai viseaza”.” 
Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “cred ca s-a discutat destul pe subiectul 

acesta prin urmare daca sunteti de acord stimati colegi sa mergem mai departe si sa 
trecem la ultima informare, informare privind realizarea receptiei la terminarea 
lucrarilor pentru obiectivul de investitii: ,Recalificare urbana perimetrul istoric 
Piata Unirii si Gradina Publica”, municipiul Focsani.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „Directia Monitorizare Proiecte trimite o adresa in 
atentia Consiliului local prin care ne aduce la cunostinta urmatorul lucru: Ministerul  
Dezvoltarii si Turismului, in calitate de investitor in cadrul proiectului „Recalificare 
urbana perimetrul istoric Piata Unirii si Gradina Publica Focsani”, imputerniceste 
Consiliul local in calitate de investitor si proprietar al investitiei, sa efectueze toate 
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demersurile legale privind receptia la terminarea lucrarilor in conformitate cu prevederile 
legislatiei romane in domeniu. In aceste conditii v-am prezentat aceasta adresa trimisa 
de Directia de Monitorizare Proiecte a Ministerului Dezvoltarii, noi trebuie sa demaram 
procedura de receptie. In aceste conditii trebuie sa dam o dispozitie a primarului prin 
care sa imputernicim anumite persoane sa faca parte din aceasta comisie si in 
maximum 14 zile sa incepem receptia, asta ar fi cumva pe data de 25 iulie.”  

 
 
Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre constata ca au fost epuizate punctele de 

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

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                      S E C R E T A R U L 
                                                                                           MUNICIPIULUI FOCSANI, 

           Vasile Dobre                                           Eduard-Marian Corhana 
                                                                                                               
 
 

      INTOCMIT, 
                                                                                                   Daniela Bobeica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BD/1 ex. 
 
 


