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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  22 februarie 2012 

 

 

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

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

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

extraordinară din 22.02.2012, şedinţă convocată prin dispoziţia d-lui Primar nr.271/17.02.2012, 

constatând că în sală sunt prezenţi un număr 18 de consilieri  locali din totalul de 21, absentează 

motivat, fiind  în delegaţie în interes de serviciu, d-nul consilier Gheorghe Stan şi din motive 

necunoscute, d-nul Neculai Tănase şi Dănuţ Popoiu. 

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 Claudia Boznă – Şef serviciu administraţie publică, agricultură, cadastru; 

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

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

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

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

 d-nul Ion Gheorghe -  Director Poliţia Locală Focşani; 

 d-na Luminiţa Mogda – Serviciul urbanism; 

 d-na Angela Lungu – Director Cantina de ajutor social.  

          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 5 

de puncte:  

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Focşani nr.16/31.01.2012 pentru aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012; 

 2. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1, lit. A din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr.11/31.01.2012 pentru aprobarea utilizării, în anul 2012, a excedentului 

bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent; 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012;  

4. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării art. 1 din Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Focşani nr.47/14.02.2012 pentru aprobarea repartizării unor sume din Fondul 

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

Focşani pe anul 2012;  

5. referat privind prezentarea Sentinţei Civile nr. 500/08.02.2012 pronunţată de Tribunalul Vrancea.  

 Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 18 voturi  „pentru”. 

Dl. Preşedinte de şedinţă  Gicu Vrâncianu: „fac nişte precizări necesare şi utile pentru 

desfăşurarea şedinţei de astăzi şi a celor viitoare.  



 2 

Din experienţa şedinţelor anterioare vă solicit ca luările de cuvânt să fie motivate şi aplicate 

pe proiectele de hotărâre ale ordinii de zi, fără încărcătură politică, să fie o decizie motivată 

administrativ, iar încărcătura politică pe care vrea fiecare vorbitor să o facă la capitolul diverse ale 

şedinţelor curente sau viitoare a şedinţelor ordinare. 

Mă simt obligat să vă spun că, dacă lucrurile vor sta altfel, voi propune sistarea discuţiilor şi 

trecerea la vot”. 

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

revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.16/31.01.2012 pentru aprobarea 

repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în 

bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012; 

 Dl. consilier Ionel Preda: „o rog pe d-na Nataşa Nemeş să ne prezinte câteva cuvinte legate 

de acest proiect”.  

D-na Nataşa Nemeş: „având în vedere situaţia de urgenţă creată la nivelul Municipiului 

Focşani datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile specifice iernii care au impus suplimentarea 

utilajelor pentru înlăturarea efectelor acesteia, se propune revocarea HCL nr.16/31 ianuarie  privind 

repartizarea din fondul de rezervă bugetară pe anul 2012 a sumei de 500.000 lei pentru majorarea 

capitalului social a SC Transport Public DA Focşani pentru a asigura sursele necesare plăţii 

lucrărilor de deszăpezire. 

Având în vedere situaţia creată la sfârşitul lunii ianuarie şi în luna februarie privind 

cantităţile de zăpadă, am fost puşi în situaţia de a găsi surse de finanţare pentru a acoperi plata celor 

care s-au ocupat de deszăpezire în municipiul Focşani. 

Acest lucru se putea face doar prin repartizarea unor sume de bani din fondul de rezervă. 

În şedinţa extraordinară din 14 februarie Consiliul Local a aprobat repartizarea sumei, care 

era în acel moment în fondul de rezervă de 11 miliarde de lei vechi pentru acţiunile de deszăpezire. 

Din analiza cantităţilor de lucrări efectuate s-a ajuns la concluzia că acestea se ridică la peste 

20 miliarde de lei vechi, astfel încât executivul a analizat posibilitatea de a reîntregi acest fond de 

rezervă şi de a o repartiza pentru acţiunile de deszăpezire. 

În acest sens s-a considerat că este bine să se reîntregească fondul de rezervă prin acest 

500.000 lei, ne referim numai la această activitate, pentru că există posibilitatea să modificăm 

excedentul bugetar, modul de repartizare a excedentului bugetar şi de a asigura această sumă de 

500.000 lei prin repartizarea excedentului bugetar, lucru pe care l-am făcut în proiectul de hotărâre 

următor”.  

Dl. consilier Ionel Preda: ”dacă are ceva repercusiuni asupra SC Transport Public  SA 

Focşani, faptul că ei nemaiavând aceşti bani, erau destinaţi pentru ceva anume, nemaiavându-i le 

creăm greutăţi”. 

D-na Nataşa Nemeş: „în proiectul nr. 2 le-am dus înapoi, urmează să efectuăm plata, iar ei 

după aceea să-şi asigure sursa pentru achiziţionarea de autobuze, microbuze”.  

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru”,  

devenind hotărârea nr. 48.  

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 

1, lit. A din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.11/31.01.2012 pentru aprobarea 

utilizării, în anul 2012, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a 

anului precedent; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 49. 

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

Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al 

Municipiului Focşani pe anul 2012; 

Dl. consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „doresc să fac un amendament; la art.1, se aprobă 

majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local pe anul 2012 cu suma de 

1000 mii lei prin diminuarea prevederilor bugetare de la următoarele capitole bugetare: acţiuni 

generale economice şi comerciale de 668 mii lei şi la transporturi 332 mii lei”. 

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

18 voturi „abţineri”. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier consilier Bogdan-

Emilian Matişan şi se adoptă cu 18 voturi „pentru”, devenind hotărîrea nr. 50.   

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

completării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.47/14.02.2012 pentru 

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

prevăzut în bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2012;   

Dl. consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „este un  amendament legat de proiectul anterior, 

unde s-a făcut deja un amendament şi anume: se aprobă repartizarea de 2615,15 mii lei din fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prezăvut în bugetul local al municipiului 

Focşani pe anul 2012, după cum urmează: 2000 lei la capitolul bugetar – ordine publică şi siguranţă 

naţională, totalul fondului de repartizat în consecinţă 2615,15 mii lei”. 

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

18 voturi „abţineri”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier consilier Bogdan-

Emilian Matişan şi se adoptă cu 18 voturi „pentru”, devenind hotărîrea nr. 51.  

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: referat privind prezentarea Sentinţei Civile nr. 

500/08.02.2012 pronunţată de Tribunalul Vrancea.  

Preşedintele de şedinţă dl.  Gicu Vrâncianu:  „membrii Consiliului Local au luat la 

cunoştinţă, au la mapă decizia Tribunalului Vrancea, care a respins această hotărâre a Consiliului 

Local, ni se solicită prin vot să decidem dacă o să facem recurs la această sentinţă. 

Vă supun spre aprobare această situaţie”. 

Dl. consilier Vasile Dobre:  „pentru mine este o noutate, în Consiliul Local această situaţie 

în care, noi trebuie să ne pronunţăm dacă facem sau nu recurs la o hotărâre judecătorească. 

Eu cred că trebuie să urmăm toate căile de atac şi prin urmare, să ne vedem de treabă. Nu 

cred că este de competenţa noastră să ne pronunţăm dacă, sau nu, respectăm legea. Eu cred că legea 

ne obligă”. 

Dl. consilier Ioan Liviu Oloeriu: „rog aparatul, să nu ne mai pună în asemenea situaţii 

întru-cât atât timp cât noi am votat o hotărâre, era legală din punctul de vedere al secretarului 

Consiliului Local, nu văd de ce  ar trebui să renunţăm la o cale de atac”. 

Preşedintele de şedinţă dl.  Gicu Vrâncianu: „am şi eu o poziţie cu privire la această 

situaţie.  

Calea de atac trebuie să fie făcută de către juristul Consiliului Local, este în atribuţiunea sa. 

Consider şi eu că acest referat nu trebuia supus spre aprobare Consiliului Local, prin urmare 

consider acest referat care a fost introdus pe ordinea de zi, inadmisibil, aşadar nu voi supune la vot 

acest referat. 

Fac menţiunea că dl.consilier Dănuţ Popoiu a sosit acum în sală şi bănuiesc că este şi de 

acord cu ceea ce am aprobat noi aici”. 

Dl. consilier Dănuţ Popoiu: „am avut ore până acum”. 

Preşedintele de şedinţă dl.  Gicu Vrâncianu:  constată că au fost epuizate punctele de pe 

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 

  

 

                                                                                                                       

ÎNTOCMIT, 

                                                                                                 Cecilia Trufă 

 
TC/1 ex.   


