
 1 

                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  09 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 09.02.2012, şedinţă convocată prin dispoziţia d-lui Primar 

nr.239/06.02.2012, constatând că în sală sunt prezenţi un număr 16 de consilieri  

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

d-na consilier Chiper Lucica, d-nii consilieri Gheorghe Stan, Eugen Popa, 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 

  

          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 7 de puncte: 
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1. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului 

de personal pentru Primăria Municipiului Focşani;  

 

2. proiect de hotărâre privind trecerea personalului contractual care asigură paza la 

obiectivul Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani de la Poliţia Locală a 

Municipiului Focşani la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului 

de personal pentru Poliţia Locală a Municipiului Focşani; 

 

4. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Focşani nr.358/2011 pentru aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani; 

  

5. proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Poliţiei Locale a Municipiului Focşani, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 68/2011; 

  

6. proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru preluarea în domeniul public 

al Municipiului Focşani şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, a 

blocului de locuinţe situat în Focşani, str. Revoluţiei nr. 17, din domeniul public al 

Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea; 

 

7. proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru preluarea în domeniul public 

al Municipiului Focşani şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, a 

blocului de locuinţe situat în Focşani, str. Măgura nr. 123, din domeniul public al 

Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea; 

  

 

 Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 16 voturi  „pentru”. 

 

 

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

organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Primăria 

Municipiului Focşani;  

  

 Dl. consilier Laurenţiu Felician Doru Veber: „vreau să fac un amendament. 

Proiectul de hotărâre, pomeneşte la art.1, de anexa 1 şi 2, şi anume, amendamentul 

meu se referă la anexa nr.1, care este ataşată proiectului de hotărâre şi se referă la: în 

coloana din dreapta organigramei, la Poliţia Locală sunt prevăzute 86 de posturi şi 

amendamentul meu, spune ca aici să fie 90 de posturi.  

Iar la coloana din stânga în care avem Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice, 

prevede 303 posturi şi să fie 315 posturi. 

Acest amendament îl fac, ca urmare a trecerii unui număr de 12 posturi de la 

Poliţia Locală la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice. 
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Alte amănunte, dacă sunt necesare dvs. şi colegilor ni le poate da d-na 

Micşunica Baciu, având în vedere anumite probleme care s-au petrecut la Registrul 

Comerţului cu aprobarea noastră anterioară”. 

  

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

nefiind adoptat cu 16 voturi „abţineri”. 

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

Laurenţiu Felician Doru Veber şi se adoptă cu 16 voturi „pentru”, devenind 

hotărîrea nr. 42.  

 

 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind trecerea 

personalului contractual care asigură paza la obiectivul Direcţia de Dezvoltare 

Servicii Publice Focşani de la Poliţia Locală a Municipiului Focşani la Direcţia 

de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 16  

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 43. 

 

 

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

organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Poliţia Locală 

a Municipiului Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 16 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 44. 

 

  

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

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani 

nr.358/2011 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de 

personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 16 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 45. 

 

 

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a 

Municipiului Focşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Focşani nr. 68/2011; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 16 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 46. 
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Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind emiterea 

acordului pentru preluarea în domeniul public al Municipiului Focşani şi 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, a blocului de locuinţe 

situat în Focşani, str. Revoluţiei nr. 17, din domeniul public al Judeţului 

Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea; 

 

 Dl. consilier Ionel Preda:  „mi-am notat în fugă câteva idei şi aş începe cu 

prima: ştim că acest imobil a fost intabulat de către Consiliul Judeţean Vrancea în 

domeniul privat în anul 2010, probabil acest imobil a fost preluat în urma unor 

datorii, nu ştim care este soarta lui. 

Clădirea, este după părerea mea, ca să nu spun dezastruoasă, este total 

dărâmată. În această situaţie, zic eu că ar fi fost foarte bine ca odată cu această 

preluare, era bine dacă aveam în faţă un raport tehnic cu o expertiză tehnică din care 

să rezulte situaţia clădirii, exactă, să rezulte valoarea, în această propunere de acord 

nu se vorbeşte  de valoare, trebuie să ştim ce valoare are. 

Imobilul din str.Revoluţiei nr.17, este un imobil cu foarte multe probleme, fără 

utilitate, mă refer aici la energia termică, a fost debranşat de la energia termică în anul 

2008, cu datorii, aş zice eu enorme la energia electrică şi când spun treaba aceasta mă 

refer, că până în anul 2009 aici sunt înregistrate datorii de 75.000 lei din 2009 şi până 

astăzi, pe contorul acesta sunt aproape 180.000 Kw, poate nu vă vine să credeţi, dar 

asta este realitatea, ceea ce înseamnă aproape, cca. 90.000. 

Dacă adunăm 90.000 şi cu 75.000 vă daţi seama, unde suntem. Mai mult, acest 

imobil este populat, nu ştim de cine, să le zicem locatari toleraţi, care nu au nici o 

treabă cu utilitatea, nu au nici o treabă cu contractele, pur şi simplu stau şi locuiesc 

acolo fără probleme. 

Acest imobil a avut un contract de furnizare a energiei electrice pe o asociaţie a 

Consiliului Judeţean Vrancea, a cărui administrator a fost d-na Vlădoiu Aglăiţa, care 

la ora aceasta este inspector principal la Consiliul Judeţean. Deci, după cum vedeţi, 

acest imobil are o serie întreagă de probleme, nu cred că acest imobil ne va aduce 

vreodată un beneficiu, nu va fi decât un nou locaş unde vom duce o serie întreagă de 

bani din bugetul local. 

Aş vrea, să îmi daţi voie, e o informaţie pe care trebuie să o ştim, înainte de a  

încheia cu str.Revoluţiei 17, pot să vă spun că vecinul lui Revoluţiei 17 este 

Revoluţiei 16, o locaţie care este a noastră, d-le Primar şi unde, de asemenea sunt 

probleme mari, unde, de asemenea, sunt utilităţi neachitate, şi fac referire, şi de ce mă 

leg şi de Revoluţiei 16, pentru că şi aici sunt aceleaşi cantităţi mari de energie,180 – 

200 Kw, sume imense. Şi aici, lumea nu plăteşte energia, contractul este cu dvs. şi 

încă odată, fac referire la Revoluţiei 16, pentru că şi Revoluţiei 17 pe care vrem noi 

să-l aducem la Consiliul Local cu siguranţă va fi peste câtva timp ca în situaţia lui 

Revoluţiei 16. 

În ideea aceasta am fost împotrivă. A prelua acest imobil, care, daţi-mi voie să  

cred atâta timp cât nu ştim cine locuieşte acolo, nu avem contracte, toată lumea este 

ca în junglă.  

Nu ştiu dacă preluarea aceasta nu ar însemna altceva şi este forţată într-o 

şedinţă extraordinară, poate ar trebui lăsată un pic să vedem ce se poate face, poate 

reuşim să recuperăm acele datorii şi acele probleme care sunt pe Revoluţiei 17”. 
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 Dl.Primar al municipiului Focşani Decebal Bacinschi:  „avem probleme cu 

câteva blocuri în Focşani, este vorba de bl.G.2, C.2 şi dacă o fi, aceste două blocuri.  

O să vă fac un referat, să luăm o hotărâre cu aceste persoane care locuiesc în 

ele. Sunt persoane fără venit, sunt persoane care nu au unde să locuiască, nu ştim ce 

vom face cu aceste persoane. Dacă dvs. hotărâţi să le scoatem în stradă, le scoatem în 

stradă, le recondiţionăm şi le repartizăm. 

În anul 2000, dacă nu mă înşel în blocul G2, s-au investit atunci 11 miliarde 

lei, era Primar dl.Lăţcan, termopane, faianţă, gresie, parchet lamelar.  

Vă invit să vedeţi cum arată acum. Este distrus în totalitate, în condiţiile în care 

au avut şi femeie de serviciu, noi am plătit să le facă curăţenie acolo. 

Au scos şi obiectele sanitare, le-au vândut. În condiţiile acestea, chiar v-aş ruga 

să luăm o hotărâre împreună, ce facem cu aceste persoane. 

Legat de cele două proiecte pe care astăzi vrem să le aprobăm, într-adevăr, noi 

ar fi trebuit să venim cu nişte date, cu ce valoare ne sunt transmise, din punct de 

vedere al rezistenţei, dacă este vorba de finisaje, este mai simplu, dacă structura de 

rezistenţă este bună, nu ne punem problema la treaba aceasta, şi în acelaşi timp să 

vedem cine locuieşte acolo. 

Din acest motiv, eu am ajuns târziu, aş fi retras aceste proiecte de hotărâre,  

le-am luat pe nepregătite, să vin cu toate datele pe care dvs. le spuneţi, facem o 

prezentare, exact cum aţi spus dvs. şi funcţie de treaba aceasta să luăm o hotărâre. 

Dacă sunteţi de acord”. 

 

Dl. consilier Ionel Preda:  „le retragem acum”. 

 

Dl.Primar al municipiului Focşani Decebal Bacinschi: „ar trebui să le  

retragem, dacă sunteţi de acord şi să venim bine documentaţi.  

O să ţinem cont de ce  aţi precizat dvs., să venim cu completări şi venim cu ele 

într-o şedinţă următoare”. 

 

Dl. consilier Ionel Preda:  „dacă le aprobăm, vor fi şi ele în situaţia lui G.2. 

Vom duce acolo sume de la buget şi în final va fi la fel ca la G.2”. 

 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu: „aduc câteva precizări. Eu cunosc foarte bine, 

datele acestui bloc şi despre chiriaşii care locuiesc în acest bloc, pentru că au fost 

făcute anchete sociale din anul 2000 până în anul 2004, când am preluat şi acel bloc 

de la ISEH, l-am coroborat în acţiunea noastră  la acea dată şi cu blocul G2. 

Ştiu că este făcută o situaţie la modul general inclusiv cu acest bloc din 

Revoluţiei 17. Vreau să vă mai spun un lucru, că sunt solicitanţi de locuinţă ce sunt 

pe lista de priorităţi al Consiliului Local.  

S-a găsit înţelegere la acea dată la Consiliul Judeţean Vrancea să fie cazaţi cu 

chirie pentru că proveneau din imobile retrocedate. 

Noi nu aveam posibilitatea să îi ducem în alte zone şi am găsit atunci înţelegere 

să-i ducem în acele blocuri. De atunci ne-am dorit să luăm acele blocuri, să le 

modernizăm, fie prin ANL, fie prin alte fonduri, cu alte posibilităţi. 

Există o evidenţă strictă acolo, aşa ştiam eu, până în anul 2008, exista la acea 

dată. Dacă între timp au plecat şi au veni alţii nu pot să confirm. Dar vă rog să credeţi 
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că existau anchete sociale pentru fiecare locatar, la acea dată. Dacă luăm lista din 

2008, o să vedeţi.  

Aţi făcut o precizare că nu există nici o evidenţă, vă rog să credeţi că până în 

anul 2008, exista o listă”. 

 

Dl. consilier Ionel Preda:  „vreau să spun că într-o situaţie similară la 

Revoluţiei 16, am avut conturile blocate la Primărie, pentru o sumă considerabilă la 

utilitate energie electrică.  

Vă daţi seama că acum, pe cele două, dacă le preluăm, deci, ăsta este semnalul 

meu, să le preluăm, dacă vreţi aveţi majoritate şi preluaţi din Revoluţiei 17 acel 

imobil, dar haideţi să ţinem cont şi de datoriile de miliarde, după aceea o să fie de 

plătit.  

Noi am mai discutat, d-le Primar, legat de treaba aceasta şi chiar am zis că anul 

trecut o să rezolvăm şi nu s-a rezolvat. E o problemă pertinentă. Departe de mine 

gândul că oamenii aceia nu trebuie să stea acolo dar, stau de 4 ani şi o să mai stea 4 

ani de acum în acolo, dar să ne gândim şi la buget”. 

 

Dl. consilier Bogdan-Emilian Matişan: „aş vrea să fac o singură precizare: 

locuinţele sociale nu aduc un beneficiu pecuniar Primăriei municipiului Focşani, asta 

ca o paranteză şi al doilea lucru, aş vrea să vă informez că reabilitarea acestor 

locuinţe sociale aflate pe raza municipiului Focşani şi mă refer aici şi la blocul C.2 şi 

la G.2 şi la acest nou bloc, cade în sarcina Consiliului Local. 

Noi nu putem să facem investiţii de reabilitare, pe locuinţe care nu ne aparţin, 

acesta este un aspect. 

Al doilea aspect, ca să gestionăm de la serviciul Fond locativ situaţia tuturor 

persoanelor care au probleme şi au nevoie de locuinţe sociale iarăşi, toate aceste 

locuinţe trebuie să fie gestionate de noi. 

Ca o practică bună şi dau un exemplu foarte bun, reabilitarea blocului C.2, 

prima jumătate a blocului C.2, unde acolo s-a reuşit. Contorizarea individuală a 

fiecărei locaţii şi în ceea ce priveşte energia electrică şi energia termică şi apă. Acolo 

nu avem probleme, pentru că am reuşit la un moment dat, să scoatem toţi locatarii 

care erau în prima jumătate, s-a reabilitat blocul respectiv, cu spaţiu locativ generos 

pentru fiecare individ în parte şi astfel, acolo nu avem probleme. 

Dacă le ţinem tot aşa, nimeni nu o să ne finanţeze, pentru astfel de obiectiv”. 

 

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

12 voturi „abţineri”, 3 voturi „împotrivă” a d-lor consilieri: Ionel Preda, Cristinel 

Şuşu şi Vasile Istudor. 

Dl.consilier Vasile Dobre, nu este în sală în timpul votării. 

 

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind emiterea 

acordului pentru preluarea în domeniul public al Municipiului Focşani şi 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, a blocului de locuinţe 

situat în Focşani, str. Măgura nr. 123, din domeniul public al Judeţului Vrancea 

şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea; 

 



 7 

Dl. consilier Ionel Preda:  „Acolo, clădirea este fără utilităţi din câte ştiu eu şi 

mă refer în mod sigur la energie electrică, nu are şi nu este racordată la reţeaua 

publică”.  

Aceleaşi precizări ca la Revoluţiei 17. 

 

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

12 voturi „abţineri”, 3 voturi „împotrivă” a d-lor consilieri: Ionel Preda, Cristinel 

Şuşu şi Vasile Istudor. 

Dl.consilier Vasile Dobre, nu este în sală în timpul votării. 

 

Se prezintă art.2 al ordinii de zi: „cu data prezentei se revocă Dispoziţia  

Primarului Municipiului Focşani nr.238/2012”. 

 

 Preşedintele de şedinţă dl.  Gicu Vrâncianu:  „consider că se cunoaşte 

despre ce este vorba. Nu sunt discuţii”. 

 

  

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.   


