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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 13 octombrie  2011 

 
 

 Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie 
Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta de indata a Consiliului Local al Municipiului Focsani. 
             D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta 
de indata din 13.10.2011, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 1976/ 12.10.2011, 
constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 14 consilieri din totalul de 21 de consilieri 
atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal in acest moment, 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 prezicarea ca absenteaza 
d-nii consilieri Vasile Pintilie, Danut Popoiu, Neculai Tanase, Gicu Vrancianu, Gheorghe 
Stan si d-nele consilier Doina Fodoreanu si Lucica Chiper. 
  
  
 La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani; 
 d-na Micsunica Baciu – director Directia resurse umane; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 d-na Cristina Dascalescu – consilier juridic, Directia administratie publica; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 

             
   La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai 
mass-mediei locale.  
 

 
In continuare dl. Presedinte de sedinta Bogdan Emilian Matisan prezinta proiectul ordinii de 
zi care cuprinde: 
 
1. proiect de hotarare privind aprobarea avalizarii biletelor la ordin in valoare de 6.048,23 
mii lei emise de catre SC ENET SA Focsani in favoarea SC GDF SUEZ ENERGY 
ROMANIA SA in contul datoriilor inregistrate de acesta catre furnizorul de gaze naturale;  
 
 

Nu sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 14 voturi „pentru”. 
 
 
Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 

avalizarii biletelor la ordin in valoare de 6.048,23 mii lei emise de catre SC ENET SA 
Focsani in favoarea SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA in contul datoriilor 
inregistrate de acesta catre furnizorul de gaze naturale. 



 2 

 
Dl. consilier Ionel Preda „referitor la suma incasata de la asociatiile de proprietari, 

daca e incerta si daca nu se va incasa, probabil ca tot graficul acesta va pica. O alta 
problema vis-a-vis de aceste ordine de validare, ele se fac, la momentul acesta, fara ca 
ENET-ul sa aiba nici un banut in cont si cred eu ca nu are nici un banut in cont si probabil 
nu va avea nici la momentul scadentei. Ma gandesc ca in final toti acesti bani cu toata 
avalidarea pe care o dam noi si garantiile pe care le dam noi, Consiliul local, vor fi platite tot 
de catre Consiliul local. Aici este o problema care probabil ar trebui un pic lamurita, avand 
in vedere ca trebuie sa dam acest gir, trebuie sa dam aceasta aprobare. Eu sunt convins 
ca ENET-ul nu va fi capabil sa adune acesti bani care sa reprezinte acele bilete, care sunt 
avalidate de noi astazi. Cred ca sedinta de astazi nu va face decat sa amane un pic 
problema ENET-ului pana luna viitoare cand lucrurile se vor repeta. Daca cineva din 
aparatul Primariei poate da niste lamuriri in plus vis-a-vis de ceea ce inseamna aceste 
bilete la ordine, ele se emit acum fara acoperire, garantia noastra si altele.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „daca noi citim cu atentie raportul de la proiect, undeva 
spre final spune ca: garantarea sumei de 6.048, 23 mii lei se efectueaza de catre 
municipiul Focsani in baza ajutoarelor pentru incalzirea locuintei pe care municipalitatea le 
acorda consumatorilor in acest sezon rece. Cat priveste daca ENET-ul reuseste sa stranga 
suma pe care trebuie sa o achitam ca prima transa catre furnizorul de gaze, eu cred ca 
toata lumea a inteles si ENET-ul a inteles ca trebuie sa-si intensifice eforturile si din ce a 
dovedit in ultima vreme se pare ca lucrurile stau asa. Pe de alta parte noi atat ieri, cat si 
astazi si maine avem intalniri cu administratorii de la asociatiile de locatari, ocazie cu care 
le prezentam si dumnealor situatia si ii si rugam sa inteleaga ca toata lumea sa faca eforturi 
pentru a putea sa strangem aceasta suma astfel incat sa nu ajungem in situatia ca sa nu 
putem sa achitam acesti bani si furnizorul de gaze sa ne opreasca din nou gazul. Noi 
mizam pe faptul acesta si chiar transmitem din plenul Consiliului local o rugaminte catre 
cetatenii municipiului Focsani sa inteleaga ca trebuie sa faca atat cat pot fiecare, sa faca 
eforturi pentru a ne ajuta sa strangem acesti bani si sa putem tine de esalonarea facturilor 
cu furnizorul de gaze.” 

Dl. consilier Ionel Preda „vroiam totusi o completare, trebuie avuta mare grija pentru 
ca aceste bilete la ordin, care se emit in conditiile in care probabil ele nu vor avea 
acoperire, iar la momentul acesta eu sunt sceptic. Avand in vedere evolutia lucrurilor in 
Consiliul local aceste bilete se vor transforma la momentul respectiv in titluri executorii si 
probabil ne vom vedea si executati silit.” 

Dl. presedinte de sedinta Bogdan Emilian Matisan „dati-mi voie sa completez si eu, 
referitor la aceasta avalizare. Probabil ca nu se intelege, dl. viceprimar Vasile Dobre chiar a 
citit din raport, ceea ce ne intereseaza. In situatia grea, pe care nu ne-o dorim, in care 
ENET-ul nu reuseste sa achite la timp aceste esalonari, garantarea lor se face cu aceste 
ajutoare de caldura. Ele devin intr-adevar devin titluri executorii pe aceste sume, automat 
aceste sume vor intra in contul furnizorului de gaz pentru asigurarea acelui combustibil. 
Deci nu exista nici un risc din acest punct de vedere si nu exista bilet la ordin emis de catre 
o autoritate publica care sa nu aiba acoperire, nu exista asa ceva.” 

Dl. consilier Ionel Preda „d-le presedinte de sedinta lucrez foarte mult cu biletele la 
ordin si vreau sa va spun ca am dat la executorul silit foarte multe societati care la 
momentul respectiv nu aveau acoperire.’ 

Dl. presedinte de sedinta Bogdan Emilian Matisan „nu vorbim de societati 
comerciale, vorbim de o autoritate publica locala care nu-si permite sa faca asa ceva.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „domnilor consilieri, ma bucur si multumesc presei ca 
sunt pe prima pagina, cel mai vinovat de ce se intampla in Focsani. Nu stiu de ce sunt eu 
vinovat pentru ca am incercat sa dau o mana de ajutor, sa rezolvam problema gazelor, dar 
daca va face placere si mie imi face placere. Este o situatie grea, este o situatie prin care 
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noi acum incercam sa gasim o rezolvare, o rezolvare pentru acei cetateni ce beneficiaza de 
acest sistem centralizat. Ieri am fost la Bucuresti si am avut o runda de negocieri, de ce am 
fost nu stiu, dar am fost. Am ajuns la concluzia ca aceasta suma pe care noi urmeaza sa o 
recuperam de la cei care au beneficiat de serviciile ENET-ului, o putem esalona in trei luni, 
noiembrie, decembrie si ianuarie. In conditiile in care noi zilele acestea facem o plata 
substantiala, urmeaza dupa aceea acea esalonare asa cum v-am spus, dansii   
promitandu-ne ca vor da drumul la gaze. Ajuns in Focsani am convocat administratorii din 
municipiul Focsani si am stat un pic de vorba cu dansii, le-am explicat din ce motive cei de 
la gaze pot sa ne opreasca din nou gazul, neplata facturilor. Noi nu suntem inca in masura 
sa platim factura lunii ianuarie 2011, cu ce este vinovat Bacinschi? Cu un director 
economic de la o societate din Focsani care are 160 milioane datorie la ENET? Cu nu stiu 
cati functionari, cu salarii mari,  care au de ordinul a 50 – 60 miloane de lei datorie la 
ENET? Acestea sunt lucrurile pe care administratorii mi le-au spus ieri. Spunem de 
populatia saraca, de pensionari, sa stiti ca marea majoritate a acestor persoane sunt cu 
plata utilitatilor la zi. Am mai intrebat inca un lucru pe domnii administratori si v-as invita si 
pe dumneavoastra la ora 1700, pentru ca ne intalnim din nou cu administratorii. Nu va 
suparati la cablu aveti vreun rau-platnic? „Nu, nu avem”. La gaze aveti? „Nu avem”. La 
electrica aveti? „Nu avem”. Deci singurul operator de servicii caruia nu i se achita 
contravaloarea serviciilor este ENET-ul. Aceste blocuri au fost proiectate de asa natura 
incat nu avem posibilitatea ca sa oprim unul, doua apartamente. Noi daca putem sa facem 
treaba aceasta, oprim o scara intreaga si in momentul acela si unele persoane care au fost 
de buna credinta si sunt la zi cu plata tuturor utilitatilor, sufera si dansii. Si din acest motiv 
asa cum a spus si dl. viceprimar Vasile Dobre fac si eu apel la cetateni, putin daca da 
fiecare din sumele ce le au de dat ENET-ului tot vom reusi sa strangem 5 miliarde de lei, 
pana pe data de 21.10.2011. Fac apel la ENET sa intreprinda si ei masuri pentru a-si 
incasa banii, nu vreau sa ne facem de ras in aceasta problema. Tineti cont ca pana pe data 
de 10 noiembrie noi mai trebuie sa mai stragem inca un milion de lei si cu penalitatile 0,1, 
adica 11 miliarde lei. Noi intr-o luna si ceva va trebui sa achitam din acest moment in jur de 
16 miliarde lei la gaze pentru a nu avea probleme cu opritul acestor gaze. Am mai spus un 
lucru ieri, ce am discutat cu domnii de la Distrigaz. A spus ca ar fi foarte bine, tinand cont 
de consumurile din iarna trecuta sa stabilim niste cantitati de gaz ce va fi consumat, pentru 
perioada noiembrie 2011 – martie 2012, in asa fel incat sa fim in masura sa reducem cu 
20-25%, procentul nu l-au spus ei, ni l-am propus noi sa reducem cantitatea de gaze 
consumate intr-o luna. In acest caz si factura va fi mai mica si efortul cetatenilor va fi mai 
mic, am discutat cu domnii consilieri cred ca sunt si dansii de acord sa stabilim care este 
cel mai economic program pentru apa calda si cel mai economic program de caldura 
pentru 24 ore, tinand cont de temperaturile exterioare, in asa fel incat ca populatia sa nu 
sufere si in acelasi timp sa avem un confort placut in casa, dar nici sa aruncam banii pe 
geam stand cu geamurile deschide, dand prea multa caldura in anumite ore ale zilei. Cam 
asta am discutat ieri. Parerea mea este sa facem un efort cu totii si fac apel iar la ENET, o 
sa discut acelasi lucru si cu domnii administratori, sta in putinta noastra, nu este o suma 
extraordinar de mare in asa fel incat sa ne respectam aceste promisiuni pe care noi le 
facem fata de societatea de distributie a gazului.”  

Dl. consilier Vasile Istudor „eu cred ca independent de aceasta situatie pe care 
incercam sa o rezolvam acum,fara rezolvarea retelei de distributie, pierderilor de caldura 
pe distributie si transport, putem sa facem si 800 lei gigacaloria pentru ca nu vom putea 
plati niciodata si nu vom putea acoperi aceste pierderi si ENET-ul tot in situatia aceasta se 
va gasi. Pe langa restructurarea pe care am specificat-o data trecuta, cred ca este 
necesara si modernizarea sau reabilitarea oricarui proiect al Focsaniului al acestui ENET 
pentru ca trebuie sa lasam orice proiect inainte, sa-l antamam si sa-l trecem efectiv la 
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modernizare si reabilitarea acestui ENET pentru a ne asigura pe anii viitori confortul de 
care noi avem nevoie.” 

Dl. presedinte de sedinta Bogdan Emilian Matisan „probabil ca fiind mai nou in 
Consiliul local nu cunoasteti faptul ca ENET-ul la aceasta ora deruleaza un program destul 
de mare, care reprezinta in jur de 43 milioane de euro de retehnologizare a acestei „fabrici 
de caldura”. Deci este in implementare acest proiect.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 14 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 290 

 
Dl. presedinte de sedinta Bogdan Emilian Matisan considera ca au fost epuizate 

toate 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,                                            
   Bogdan Emilian Matisan                                              
 
 
S E C R E T A R U L 
MUNICIPIULUI FOCSANI 
 Eduard-Marian Corhana 

  
 
 
 
      INTOCMIT, 
  Daniela Bobeica 


