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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 08 februarie 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 08.02.2011, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar nr. 515 / 
02.02.2011, constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 20 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 
dl. consilier Neculai Tanase, fiind in delegatie. 
 Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana anunta prezenta in sala a d-lui 
Alexe Felix, consilier al Institutiei Prefectului Vrancea. 
 
La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – primar al municipiului Focsani; 
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-nul Liviu-Dan Pogorevici – director executiv, Directia  administratie publica locala; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate; 
 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-na Marta Carmen Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Vasilica Petronie – consilier compartiment energetic, contracte, achizitii; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani; 
 d-na Maria Murgoci – director Ansamblul folcloric „Tara Vrancei”; 
 d-nul Sorin Francu – director Teatrul municipal Focsani; 
 d-na Angela Lungu – director Cantina de Ajutor Social; 
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani; 
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public comunitar de evidenta persoanelor; 
 d-nul Mihail Ciobotaru – director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani; 
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP Salubritate SRL Focsani; 
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani; 
 d-nul Ion Gheorghe – director  Politia Comunitara Focsani; 
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 d-nul Valentin Gheorghita – director Ateneul Popular Maior Ghe. Pastia. 

             
   La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai 
mass-mediei locale. 
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In continuare dl. Presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu prezinta proiectele ordinii de zi: 
 
1. proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Focsani pe anul 
2011. 
 
2. proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii, in anul 2011, a excedentului bugetului 
local rezultat la incheierea exercitiului bugetar a anului precedent. 
 
3. proiect de hotarare privind aprobarea trecerii bunului – Punct Termic nr. 80, situat in 
Focsani, B-dul Bucuresti nr. 27, judetul Vrancea, din domeniul privat in domeniul public al 
municipiului Focsani. 
 
4. proiect de hotarare privind aprobarea punerii la dispozitia proiectului ,,Reabilitarea 
sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 
in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice” a terenului 
pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia. 
 
5. proiect de hotarare privind modificarea si completarea Statutului la SC TRANSPORT 
PUBLIC SA Focsani, aprobat prin Hotarara Consiliului Local nr. 150/1997 cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
6. proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului 
Focsani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focsani. 
 
7. proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului 
Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani. 
 
8. proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului 
Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC CUP SA Focsani. 
 
9. proiect de hotarare privind revocarea si desemnarea mandatarului Consiliului Local al 
Municipiului Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC ENET SA Focsani. 
 
 Ia cuvantul dl. Primar Decebal Bacinschi “domnilor consilieri as dori sa luam in 
discutie, daca sunteti dumneavoastra de acord o informare privind implementarea 
proiectului Camin de Batrani, persoane varstnice. Lucrarea este terminata, este 
receptionata s-au respectat toate termenele nu a fost nici un fel de problema. Aceasta 
informare am avut-o la mapa in luna decembrie, dar atunci trebuia sa se consemneze ca a 
fost luata la cunostinta aceasta informare. Lucrarea este finalizata, este facuta cu fonduri 
europene. Atat vreau sa va spun dumneavoastra ca aceasta informare trebuia in 
decembrie sa se fi spus ca este la mapa, dar in schimb nu s-a consemnat ca a fost adusa 
la cunostinta.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 20 de voturi 
“pentru”. 

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

Bugetului General al Municipiului Focsani pe anul 2011. 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „doamnelor si domnilor consilieri in cursul zilei de ieri 

am avut o discutie cu domnii consilieri de la Partidul National Liberal si Partidul Social 
Democrat si au venit cu cateva propuneri, datorita faptului ca anumite proiecte sunt incerte, 
sa luam de la anumite capitole cate o suma si sa o ducem in fondul de rezerva, urmand ca 
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atunci cand vom definitiva si asta intr-o perioada foarte scurta de timp, aceste propuneri, 
aceste discutii sa stim exact ce bani ne trebuiesc, fiind vorba de fondurile pentru proiecte 
europene, infiintarea de la 1 a Politiei Comunitare, este vorba de un proiect cu reducerea 
consumului de energie electrica si din acest motiv cred ca ar trebui sa le dam cuvantul 
domnilor consilieri care au venit cu propunerea aceasta de diminuare a unor capitole. Banii 
vor merge intr-un fond de rezeva, din acest fond de rezerva urmeaza in functie de nevoile 
si necesitatile ce apar pe parcurs sa stabilim. Mai ales ca nu avem datele certe la capitolul 
drumuri, este vorba de cele 160 miliarde de lei vechi, privind refacerea si reabilitarea 
drumurilor, e vorba de PIDU din Sud care are o serie intreaga de drumuri cuprinse in 
aceasta  documentatie. Si in acest caz cred ca ar trebui zilele acestea sa facem o discutie 
pe tema aceasta sa va aducem la cunostinta si sa stim exact ce bani vor prin PIDU, in 
conditiile in care se va aproba, ce strazi vom reface din cele 160 miliarde de lei, pentru ca 
aici am avut chiar astazi o discutie cu d-na director Natasa Nemes, va trebui sa programam 
de asa natura aceste lucrari, pentru ca daca noi cheltuim acesti bani anul acesta la anul nu 
ni-i mai da si va trebui sa avem certitudinea ca acesti bani vor fi cheltuiti. Plus ca o parte 
din drumuri, din discutiile avute, am inteles ca vor trece si prin Compania de Drumuri 
Nationale. Si acesta este motivul pentru care se doreste ca anumite sume de bani sa 
mearga la capitolul acesta de rezerva, urmand ca apoi el sa fie distribuit acolo unde este 
cazul.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „deci pot sa va spun ca ratiunea de la care am facut 
aceasta reorganizare a bugetului, pleaca din faptul ca o rezerva mai mare se constituie ca 
un fond tampon, care mai ales intr-un an in care nu stim ce surse vom avea, surse de 
finantare evident si sunt sanse de a avea din ceea ce se cunoaste la nivelul executivului. 
Am gandit cresterea fondului de rezerva, deci bugetul este acelasi, cu atat mai mult banii 
pot fi dirijati acolo unde este nevoie si in aceasta idee vroiam sa fac urmatorul 
amendament. Vroiam sa propun trecerea de la capitolul autoritati publice, subcapitolul 
materiale a sumei de 1.000 lei de la capitolul ordine publice, subcapitolul Politie 
Comunitara, transferuri 300 lei, cred ca trebuie sa fac precizarea ca vorbim de mii lei. Si de 
la capitolul locuinte, servicii si dezvoltare publica, subcapitolul materiale 4.000 mii lei.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „in completarea amendamentelor propuse de catre dl. 
consilier Liviu Oloeriu v-as ruga sa imi permiteti sa vin si eu cu cateva amendamente. In 
primul rand de la capitolul servicii si dezvoltare publica, se va scadea suma de 800 mii lei, 
de la investitii mai precis si suma ce va ramane la buget la acest subcapitol va fi de 710 mii 
lei, apoi de la capitolul protectia mediului se va scadea 700 mii lei de la materiale, suma ce 
va ramane la buget la acest subcapitol va fi de 706 mii lei. De la capitolul transporturi, strazi 
se va scadea 1.300 mii lei de la subcapitolul materiale, suma ce va ramane la buget va fi 
de 550 mii lei. De la capitolul invatamant, subcapitolul materiale se va scadea suma de 
2.500 mii lei, iar suma ce va ramane in buget ar urma sa fie de 7.676,8 mii lei. Acestea au 
fost propunerile pe care cele doua grupuri politice din Consiliul local, respectiv Partidul 
Social Democrat si Partidul National Liberal in urma consultarilor pe care le-am avut pe 
seama acestui buget, am dorit sa le aducem ca si amendamente la bugetul pe care dorim 
sa-l aprobam astazi.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan „as dori sa fac doar o singura precizare, la 
amendamentul facut, de la invatamant, as vrea sa se inteleaga ca, chiar in urma  cu cateva 
zile am primit la Primarie o cerere de proiecte venite de la Ministerul Mediului si incercam 
sa aducem energie regenerabila la scoli astfel incat cheltuielile de functionare a acestora 
sa fie cat mai mici. Acesta este motivul pentru care s-a facut acest amendament.” 

D-na director economic Natasa Nemes „nu se poate trece suma de 4000 mii lei in 
fondul de rezerva de la materiale.” 
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Dl. consilier Bogdan Matisan „locuinte, servicii si dezvoltare, materiale, proiecte cu 
finantare UE, investitii, participare capital social, plati an precedent, recuperate in anul 
curent, acestea sunt cele patru capitole, suma de 4000 mii lei s-a cerut in fondul de rezerva 
de la capitolul materiale.” 

D-na director economic Natasa Nemes „trebuie vazut exact de unde vor fi luati bani 
de la invatamant, de la ce unitati scolare, de la directie si unde vor fi dusi.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „d-na director Natasa Nemes cert este ca aceste 
amendamente vor necesita in cele din urma o mai profunda analiza in urma lor, vom cere o 
analiza mai atenta si cu siguranta vom face rectificari ulterior si functie de prioritatile pe 
care le vom conveni impreuna vom transfera sume de la capitolul acesta, de la suma 
aceasta pe care o constituim astazi ca si fond de rezeva, acolo unde necesitatile o vor 
cere.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „d-le presedinte de sedinta eu am initiat o practica 
care cred ca este corecta. Va rog sa supuneti amendamentele inainte, daca 
amendamentele au trecut, se voteaza proiectul cu amendamentele votate.” 

Se supune la vot amendamentele d-lui consilier Liviu Ioan Oloeriu si se aproba cu 
20 voturi „pentru”. 

Se supune la vot amendamentele d-lui consilier Vasile Dobre si se aproba cu 20 
voturi „pentru”. 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 
voturi „pentru” cu amendamentele aprobate, devenind hotararea nr. 44 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
utilizarii, in anul 2011, a excedentului bugetului local rezultat la incheierea 
exercitiului bugetar a anului precedent.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 45 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
trecerii bunului – Punct Termic nr. 80, situat in Focsani, B-dul Bucuresti nr. 27, 
judetul Vrancea, din domeniul privat in domeniul public al municipiului Focsani.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 46 

Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
punerii la dispozitia proiectului ,,Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la 
nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la 
legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice” a terenului pentru 
constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia. 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 47 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si 
completarea Statutului la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani, aprobat prin 
Hotarara Consiliului Local nr. 150/1997 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 48 

Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind desemnarea 
mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani la SC CUP SALUBRITATE 
SRL Focsani. 

D-na consilier Rodica Boboc “am o propunere si anume d-na Raluca Dan.”  
Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind desemnarea 

mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Adunarea Generala a 
Actionarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani. 

Dl. consilier Gheorghe Stan „noi il propunem pe dl. Dumitrache Tudorache.” 
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Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind desemnarea 
mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Adunarea Generala a 
Actionarilor la SC CUP SA Focsani. 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu „eu propun ca si mandatar la CUP pe dl. inginer 
Matache Iulian.”  

Dl. consilier Daniel Gongu „propunem si noi pe dl. Aurel Bourcianu cel care este 
deocamdata in acest mandat.” 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind revocarea si 
desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Adunarea 
Generala a Actionarilor la SC ENET SA Focsani. 

Dl. consilier Radu Nitu „il propun pe dl. Catalin Vrabie”. 
Dl. consilier Vasile Dobre “unul din domnii care sunt propusi pentru mandatar este in 

sala si anume dl. Dumitrache Tudorache, daca doreste cineva sa-i puna o intrebare, este in 
sala.” 

Dl. consilier Danut Popoiu “vreau sa se consemneze in procesul verbal ca la 
celelalte propuneri, persoanele nu sunt in sala. La propunerea PNL-ului persoana este in 
sala, celelalte, va rog sa se consemneze ca nu sunt in sala si pentru prima data votam fara 
sa vedem persoanele pentru ca sunt oameni pe care nu-i cunosc.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “nu este pentru prima data cand votam fara ca 
persoanelesa fie prezente, in schimb fac o mentiune in numele propunerilor facute de 
grupul nostru, ca exista acceptul acestor persoane pentru a ocupa functiile propuse.” 

Dl. consilier Ionel Preda “si eu as avea o rugaminte la dumneavoastra, sa luam in 
calcul si un aspect care in urma votului s-ar putea probabil sa scoata Partidul Democrat de 
a avea un reprezentant in societatile care sunt la nivel de Consiliu local. Si as ptea aici sa 
va spun legat de o reglementare si nu mai departe art. 37 din Legea nr. 215/2001, care 
spune clar, persoanele imputernicite să reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale 
in societati comerciale, regii autonome de interes local, asociatii de dezvoltare 
intercomunitaraa si alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin 
hotarare a consiliului local, in conditiile legii, respectandu-se configuratia politica de la 
ultimele alegeri locale. Vreau sa luati act ca acolo unde il avem propus pe dl. Aurel 
Bourcianu este posibil ca noi, fiind in minoritate de data aceasta, acest candidat sa nu iasa 
si nu respectam legea. Vreau sa se consemneze acest aspect.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “spuneam putin mai devreme ca este in sala dl. 
Dumitrache Tudorache si am vazut si reactia colegilor de la Partidul Democrat, vreau sa 
reamintesc faptul ca celelalte trei persoane sunt asa cum stim cu totii, persoane publice de 
mult mai multa vreme de cand este Consiliul acesta in acest mandat. Asa incat d-na 
Raluca Dan si ceilalti doi domni sunt deja destul de cunoscute, asa incat nu cred ca se 
impunea prezenta dumnealor in sala astazi.” 

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

Dl. consilier Radu Nitu „propun pe d-na consilier Doina Fodoreanu si d-nii consilieri 
Daniel Gongu si Vasile Pintilie.” 

Se supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu 20 voturi „pentru”. 
Se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri in vederea votarii. 
Comisia constata ca pentru desemnarea mandatarului Consiliului Local al 

Municipiului Focsani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focsani s-au distribuit 20 buletine de 
vot, rezultatul votului fiind urmatorul: 
                                                              voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- d-na Raluca Dan     14   6   - 
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Se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri in vederea votarii. 
Comisia constata ca desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului 

Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani s-au 
distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind urmatorul: 

 
                                                              voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- Dl. Dumitrache Tudorache  19   1      -  
 
 

Se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri in vederea votarii. 
Comisia constata ca pentru desemnarea mandatarului Consiliului Local al 

Municipiului Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC CUP SA Focsani s-au 
distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind urmatorul: 
                                                              voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- Dl. Iulian Matache    13     7      -  
- Dl. Aurel Bourcianu     7   13     - 

 

Se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri in vederea votarii. 
Comisia constata ca pentru revocarea si desemnarea mandatarului Consiliului Local 

al Municipiului Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC ENET SA Focsani s-au 
distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind urmatorul: 
                                                              voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- Dl. Catalin Vrabie     14   6   - 
 Dupa exercitarea votului secret exprimat dl. consilier George Mardare paraseste 
sala. 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare privind desemnarea 
mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani la SC CUP SALUBRITATE 
SRL Focsani care se adopta cu 19 voturi „pentru”, dl. consilier George Mardare nefiind in 
sala nu participa la vot, devenind hotararea nr. 49 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare privind desemnarea 
mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Adunarea Generala a 
Actionarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani care se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, dl. consilier George Mardare nefiind in sala nu participa la vot, devenind 
hotararea nr. 50 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare privind desemnarea 
mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Adunarea Generala a 
Actionarilor la SC CUP SA Focsani care se adopta cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi 
„impotriva” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Cristinel Susu, Lucica Chiper, Ionel Preda, 
Eugen Popa si Daniel Gongu, dl. consilier George Mardare nefiind in sala nu participa la 
vot, devenind hotararea nr. 51 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare privind revocarea si 
desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Adunarea 
Generala a Actionarilor la SC ENET SA Focsani care se adopta cu 19 voturi „pentru”, dl. 
consilier George Mardare nefiind in sala nu participa la vot, devenind hotararea nr. 52 

Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu „mai avem la mapa o informare privind 
implimentarea proiectul Camin pentru Batrani, persoane varstnice rezultatele si impactul 
asupra zonei.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi “domnilor consilieri permiteti sa va aduc la cunostinta 
urmatoarea treaba, astazi am primit de la societatea de gaze un preaviz privind 
intreruperea alimentarii cu gaze a municipiului Focsani, incepand cu data de 14 februarie. 
As dori daca sunteti de acord, liderii de grup, impreuna cu d-na director Natasa Nemes, 
impreuna cu dl. dorector Valter Popescu, d-nii viceprimari sa purtam o discutie pentru ca 
dansii urmeaza sa incaseze niste bani de la Guvern, este vorba de 4 milioane de lei si plus 
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ce sume putem noi sa repartizam de la Consiliul local pentru a putea achita contravaloarea 
facturii pentru care ei ne-au somat. V-as ruga cateva minute daca sunteti de acord, pentru 
a lua o hotarare.” 

 
Dl. presedinte de sedinta Gicu Vrâncianu 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, 
                    Gicu Vrâncianu                                                 Eduard-Marian Corhana 
                                                                                                               
 
 

      INTOCMIT, 
                                                                                                   Daniela Bobeica  
 
 
 
 
 
 
 
 
BD/1 ex. 
 
 


