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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 19 aprilie 2011 

 
 

 Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie 
Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani. 
             D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta 
ordinara din 19.04.2011, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 1279 / 14.04.2011, 
constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 20 consilieri in totalul 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 precizarea ca absenteaza 
d-na consilier  Doina Fodoreanu aflata in delegatie in interes de serviciu si saluta prezenta 
in sala a d-lui Alexe Felix, consilier in cadrul Institutiei Prefectului Vrancea. Deasemenea 
informeaza Consiliul local ca toate hotararile adoptate in sedinta ordinara din luna martie 
2011 au fost apreciate ca fiind legale. 
  
 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-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-na Marta Carmen Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, investitii, fond locativ; 
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Ionita Nelu – director adjunct  Politia Locala Focsani; 
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 d-na Anca Largeanu-Apostol  – director Caminul de Batrani Focsani; 
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP Salubritate SRL Focsani; 
 d-nul Fanel Popa – director SC Administratia Pietelor SA Focsani; 
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public comunitar de evidenta persoanelor; 
 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  supune votului procesul verbal 
al sedintei din 29.03.2011.  

Nu sunt discutii si se aproba cu 20 voturi “pentru”. 
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In continuare dl. Presedinte de sedinta Radu Nitu prezinta proiectul ordinii de zi care 
cuprinde: 
 
1. proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al Municipiului Focsani, 
bugetului institutiilor finantate partial si activitatilor finantate integral din venituri proprii si 
bugetului creditelor interne si externe, pe trimestrul I 2011, detaliata pe sectiunea de 
functionare si sectiunea de dezvolatare;  
 
2. proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unor sume din Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Consiliului Local, prevazut in bugetul local al Municipiului Focsani pe 
anul 2011; 
 
3. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al Municipiului Focsani 
pe anul 2011; 
  
4. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local al municipiului Focsani pe 
anul 2011 a sumei de 32.500 lei pentru sarbatorirea zilei de 1 Iunie; 
                             
5. proiect de hotarare privind aprobarea acordarea unui premiu in valoare de 2.500 lei brut 
persoanelor care implinesc 100 de ani, cu domiciliul in Municipiul Focsani;  
 
6. proiect de hotarare privind respingerea cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate 
bugetului local, depusa de SC MAXICOM SRL cu sediul in Focsani, str. Brailei nr. 40; 
 
7. proiect de hotarare privind respingerea cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate 
bugetului local, depusa de CAMERA NOTARILOR PUBLICI GALATI cu sediul in Galati, str. 
George Cosbuc, nr. 1C; 
 
8. proiect de hotarare privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale 
furnizate de Cantina de Ajutor Social Focsani, pentru perioada 2011- 2013; 
 
9. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Primariei Municipiului 
Focsani a 14 posturi, in vederea promovarii intr-un grad profesional superior a functionarilor 
publici incadrati pe aceste posturi; 
 
10. proiect de hotarare privind aprobarea Programului de intretinere, reparatii, modernizari 
si investitii pe anul 2011, ca anexa la bugetul de venituri si cheltuieli a SC Administratia 
Pietelor Focsani SA pe anul 2011, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 
10/25.01.2011; 
 
11. proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici, pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare str. Brailei”, din municipiul Focsani, 
judetul Vrancea; 
 
12. proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici, pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare si reabilitare drumuri locale in 
intravilanul municipiului Focsani, judetul Vrancea”; 
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13. proiect de hotarare privind emiterea acordului pentru preluarea in domeniul public al 
municipiului Focsani si administrarea Consiliului Local al Municipiului Focsani, a blocurilor 
de locuinte din str. Revolutiei nr. 17 si str. Magura nr. 123, din municipiul Focsani, judetul 
Vrancea, din domeniul public al judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean 
Vrancea; 
 
14. proiect de hotarare privind aprobarea incredintarii in folosinta gratuita catre Cantina de 
Ajutor Social Focsani, pe o perioada de 15 ani, a imobilului-constructii si teren aferent, in 
suprafata de 874,00 m.p., situat in Focsani, str. Miorita nr. 5, in vederea desfasurarii 
activitatii; 
 
15. proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri 
apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, 
pentru extinderea acestora; 
 
16. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 4,90 m.p., situat in Focsani, str. Mare a Unirii nr. 10, judetul Vrancea, T.98, 
P.5343 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre doamna Harabor 
Despina; 
 
17. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 45,22 m.p., situat in Focsani, str. Mare a Unirii nr. 24A, judetul Vrancea, T.94, 
P.5294 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC HYGEEA PHARM 
SRL; 
  
18. proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea valorificarii si 
dupa caz, casarii, a constructiei cu destinatia ,,Statie calatori Liceul 1”; 
 
19. proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.74/2011 pentru aprobarea scoaterii din functiune in vederea 
valorificarii si dupa caz, casarii unor bunuri inventariate in domeniul privat al municipiului 
Focsani; 
 
20. proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr.18/2008 pentru aprobarea darii in administrare a imobilului – constructie si teren 
aferent din str. Fraternitatii nr. 11, ce apartine domeniului public al municipiului Focsani, 
Caminului pentru persoane varstnice Focsani, pe perioada existentei acestei institutii; 
 
21. proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea Inventarului bunurilor care 
alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
22. proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr. 1-bunuri imobile, la 
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 167/2003 pentru insusirea 
inventarului bunurilor ce apartin domeniul public al municipiului Focsani, cu modificarile si 
completarile; 
 

Informari, declaratii politice. 
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Ia cuvantul dl. Primar Decebal Bacinschi „ fata de ordinea de zi as dori sa fac cateva 
modificari. As dori sa retrag dupa ordinea de zi proiectul de hotarare de la nr. 7, proiect de 
hotarare privind respingerea cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului 
local, depusa de CAMERA NOTARILOR PUBLICI GALATI cu sediul in Galati, str. George 
Cosbuc, nr. 1C si in acelasi timp sa introducem pe ordinea de zi doua proiecte de hotarare 
si anume: proiect de hotarare pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 125/2008 privind, 
aprobarea incredintarii in folosinta gratuita a terenului apartinand domeniului public al 
municipiului Focsani in suprafata de 1.000,00 mp, situat in str. Fraternitatii nr. 11, catre 
Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea, pe durata lucrarilor de executie a unei unitati de 
invatamant prescolar, noi am aprobat 1.000,00 mp, s-a venit cu un proiect tip de catre 
Ministerul Invatamantului si trebuie sa marim suprafata la 2.000,00 mp. Si al doilea proiect 
care doresc sa fie introdus pe ordinea de zi este proiectul de hotarare privind aprobarea 
modificarii art. 2 din HCL nr. 206/2009 privind depunerea proiectului “Reabilitare, 
modernizare si dotari Scoala Stefan cel Mare” si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect. 
In cursul zilei de astazi am primit adresa din partea Regiunii de Dezvoltare prin care ne 
aduce la cunostinta ca pe data de 3 mai o comisie va veni in vizita de lucru pentru 
promovarea acestui proiect si din acest motiv dorim sa modificam indicatorii cu TVA-ul de 
la 19 la 24%.” 

Dl. presedinte de sedinta Radu Nitu supune la vot ordinea de zi cu retragerea 
proiectului de hotarare de la punctul 7 si introducerea celor doua proiecte de hotarare si se 
aproba cu 20 voturi “pentru”. 
  

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
executiei bugetului local al Municipiului Focsani, bugetului institutiilor finantate 
partial si activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetului creditelor 
interne si externe, pe trimestrul I 2011, detaliata pe sectiunea de functionare si 
sectiunea de dezvolatare.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 125 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
repartizarii unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local, 
prevazut in bugetul local al Municipiului Focsani pe anul 2011. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 126 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
rectificarii Bugetului Local al Municipiului Focsani pe anul 2011.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 127 

Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
alocarii din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2011 a sumei de 32.500 lei 
pentru sarbatorirea zilei de 1 Iunie. 

Dl. consilier Daniel Gongu “aici s-a strecurat o mica greseala, in raportul Comisiei 
pentru cultura este trecuta suma de 30.000 lei si la Comisia de buget tot 30.000 lei in loc de 
32.500 lei. As dori ca aparatul Primariei sa modifice aceasta suma.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 128 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
acordarea unui premiu in valoare de 2.500 lei brut persoanelor care implinesc 100 de 
ani, cu domiciliul in Municipiul Focsani. 

Dl. consilier Daniel Gongu „in calitate de initiator al accestui proiect, vreau sa spun 
ca acest proiect vine in urma respectului deosebit asupra persoanelor care implinesc 
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aceasta varsta, este o varsta deosebita si cred eu ca persoanele care ajung la aceasta 
bariera si trec de ea, sunt de apreciat. In acest sens am initiat proiectul poate acesti bani 
vor fi un ajutor pentru dumnealor.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „am salutat intiativa si practic si initiatorul ar fi dorit sa 
faca probabil amendamentul pe care o sa-l propun eu. Propunerea mea este sa se acorde 
si o diploma, o diploma de longevitate – un secol de existenta, sa o numim asa, daca dam 
o diploma, dam si un premiu, premiu de care vorbea initiatorul, acesta ar fi un 
amendament. Si al doilea amendament as propune si desi si initiatorul dorea lucrul acesta, 
dar din motive de economie, dar pana la urma nu trebuie sa ne economisim atunci cand 
este vorba de oamenii care au avut puterea de a depasi un veac de existenta sa-i premiem 
pe toti cei care au implinit aceasta varsta. Deci amendamentul ar suna, au varsta de peste 
100 de ani inclusiv sau care vor implini aceasta varsta. Nu sunt multi, sunt trei persoane 
care vor beneficia de acest premiu. Sa se stie ca mai exista un proiect prin care persoanele 
care au implinit 90 de ani, in fiecare an implinit dupa aceasta varsta primesc tot un premiu, 
tot o diploma de longevitate in valoare de 500 lei. Din punctul meu de vedere ca si forma 
poate ar fi trebuit modificat acest proiect in sensul ca, de la 90 de ani primesti in fiecare an 
cate 500 lei, cand ai facut 100 de ani primesti 2.500 lei brut. Cred ca initiatorul a vrut in 
mod deosebit sa faca un proiect distinct pentru ca intr-un moment de sinceritate si-a dat 
seama ca cei care au ajuns la 100 de ani in guvernarea Boc, cu adevarat merita acesti 
bani.”  

Dl. Primar Decebal Bacinschi „vreau sa informez Consiliul local, ca noi am hotarat la 
anumite date festive sa premiem familiile care au implinit 50 de ani de casatorie, avem doar 
sapte cereri depuse, sapte familii care au posibilitatea sa incaseze acesti bani. Sa fiti de 
acord sa-i dam in cursul acestei saptamani pentru ca vin sarbatorile.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „art. 1 va avea urmatoarea forma: aprobarea acordarii 
unei diplome de longevitate – un secol de existenta si a unui premiu in valoare de 2.500 lei 
brut, persoanelor care au varsta de peste 100 de ani inclusiv sau care vor implini aceasta 
varsta. Deci dl. consilier Daniel Gongu a avut in solicitarea sa  de proiect acest lucru, din 
motive de bun-simt financiar, a spus nu, dar in comisii am discutat si de aceasta am facut 
eu amendamentul.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele     
d-lui consilier Liviu Ioan Oloeriu se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 
129 

Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind respingerea 
cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depusa de SC 
MAXICOM SRL cu sediul in Focsani, str. Brailei nr. 40. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 130 

Punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind respingerea cererii de 
inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depusa de CAMERA 
NOTARILOR PUBLICI GALATI cu sediul in Galati, str. George Cosbuc, nr. 1C, a fost 
retras de initiator. 

Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Cantina de Ajutor 
Social Focsani, pentru perioada 2011- 2013. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 131 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in 
statul de functii al Primariei Municipiului Focsani a 14 posturi, in vederea promovarii 
intr-un grad profesional superior a functionarilor publici incadrati pe aceste posturi. 
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Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 132 

Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
Programului de intretinere, reparatii, modernizari si investitii pe anul 2011, ca anexa 
la bugetul de venituri si cheltuieli a SC Administratia Pietelor Focsani SA pe anul 
2011, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 10/25.01.2011. 

Dl. consilier Danut Popoiu „eu stiu ca este vorba de un program de intretinere, 
reparatii si modernizari, insa tot la fel de bine stiu ca suma care a fost propusa va fi 
cheltuita cu siguranta pana la ultimul leut. Ori sumele care sunt trecute aici mi-e mi se par 
cam mari. Nu e cazul sa citim fiecare punct, dar cand vad reparatii autoturism 60 milioane 
lei si sunt puse cate 2 milioane lei pe fiecare trimestru. Cand vad 430 milioane lei pentru 
reparatii izolat acoperisul pietei agro si asa mai departe, incep sa-mi pun semne de 
intrebare. In aceste conditii eu ma voi abtine de la acest proiect, nu ca nu as fi de acord cu 
programul de intretinere insa nu pot fi de acord cu sumele care sunt trecute aici.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi 
„pentru” si 7 voturi „abtinere” ale d-nilor consilier Danut Popoiu, Lucica Chiper, Cristinel 
Susu, Neculai Tanase, Ionel Preda, Eugen Popa si Daniel Gongu, devenind hotararea nr. 
133 
 Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de 
investitii ,,Reabilitare str. Brailei”, din municipiul Focsani, judetul Vrancea. 

Dl. consilier Neculai Tanase „as vrea sa fac un mic comentariu vis-a-vis de 
proiectele de la punctele 11 si 12. Deci aici este vorba de proiectul de reabilitare si 
modernizare a 10.000 de km, este un program al Guvernului si se implementeaza prin 
Ministerul Dezvoltarii. Noi am observat ca judetul Vrancea trebuie sa implementeze circa 
200 de km de astfalt si am observat ca in Focsani nu era nici o strada pentru reabilitare prin 
acest program. Am avut o discutie cu dl. Primar Decebal Bacinschi impreuna cu dl. deputat 
Alin Trasculescu. Vreau sa va spun ca dl. Primar a fost receptiv la implementarea acestui 
program si pentru municipiul Focsani, desi a fost un pic cam tarziu, pentru ca va 
marturisesc ca toate CTE-rile, comisiile tehnice s-au tinut deja, probabil ca dl. Primar stie 
ca maine trebuie sa se prezinte la Bucuresti pentru comisia tehnica, nu? Stiu ca s-a facut 
un CTE extraordinar, stiti nu-i asa d-le Primar? 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „exact in momentul in care am aflat am depus la 
Minister documentatia pentru reabilitarea acestor drumuri, nu am primit nici un fel de 
corespondenta cu dansii si nu am stiut absolut nimic, decat in ziua cand a venit dl. deputat 
Alin Trasculescu si am discutat. Noi trebuia totusi sa fi primit un raspuns la adresa, 
corespondenta pe care am facut-o noi si documentatia pe care am trimis-o. Este intr-
adevar inregistrata, daca vreti va putem arata data exact cand am trimis aceasta 
documentatie. Acum e bine si asa, sa reusim sa aducem niste bani sa reabilitam cateva 
strazi in oras.” 

Intervine dl. consilier Neculai Tanase „stiu ca este vorba de 55 de strazi, care se 
introduc prin acest program.” 

D-na Cristina Costin, sef serviciu investii „au rams vreo 25 de strazi.” 
Dl. consilier Neculai Tanase „inseamna ca ce votam noi astazi nu este valabil?” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „d-le consilier noi am propus un numar de 55 de strazi 

din Focsani care pot intra in acest program de reabilitare. Dansii au spus ca trebuie sa ne 
limitam la o anumita suma, parerea mea este ca noi sa aprobam toate strazile pe care noi 
le-am propus si functie de banii care vor fi alocati o sa ne dea pentru 25-30 de strazi, ar fi o 
treaba foarte buna.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „dupa informatiile mele stiu ca toate cele 55 de strazi si 
chiar mai mult se vorbea chiar de o suplimentare si era bine in sensul ca mai bine ar fi fost 
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sa se faca prin ei, pentru ca acestia sunt bani de la Guvern, deci nu implica Primaria de a 
face imprumutiri, iar eventualele imprumuturi care se fac sa fie in completare. Asta era 
ideea.” 

Dl.  Primar Decebal Bacinschi „acest program am inteles ca se adreseaza strazilor 
cu o latime pana la 7m si este un strat de numai 6-7 cm de astfalt. Daca este asa va trebui 
din imprumutul acesta sa prevedem niste bani pentru ridicarea capacelor la cote, eventual 
repararea unor trotuare si altele. Dar acum ar fi foarte bine si acesta este motivul pentru 
care noi acest proiect pe care-l supunem atentiei dumneavoastra, am prins in el 55 de 
strazi, daca ne aproba 55 este foarte bine, daca ne aproba 25 este si asa bine.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „cu siguranta o sa se aprobe, stiu ca se discuta pentru 
mai multe strazi, inafara de asta eu stiu ca se fac drumuri de la zero, nu numai 7 cm.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „dupa ce vor trece de CTE atunci va sti exact 
proiectantul ce va executa, dar noi am facut pentru 55 de strazi. Am primit telefon de la 
Bucuresti si am redus cu proiectantul de la 55 la 25 de strazi.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „eu stiam de minim 55 de strazi.” 
Dl. Primar Decebal Bacinshi „maine este CTE-ul trebuie sa ajungem la Bucuresti, 

stiti ceva?” 
D-na Cristina Costin „nu am fost anuntati.” 
Dl. consilier Neculai Tanase „maine, poimaine, dar eu stiu ca special pentru chestia 

aceasta s-a facut, pentru ca si municipiul Focsani sa beneficieze de acest program.” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „legat de proiectul acesta, reabilitarea strazii Brailei, 

datorita faptul ca bulevardul, strada Brailei a iesit din iarna, cu o portiune din ea 
dezastruoasa, am zis sa comandam un studiu de fezabilitate si un proiect pentru refacerea 
strazii Brailei si sa terminam si Bucegiul, sa prindem in acest studiu cele doua strazi. In 
conditiile in care discutam strada Brailei de la intersectia cu str. Pastia si pana la str. 1 
Decembrie, atat vom prinde in acest program pentru ca, chiar astazi am avut o discutie cu 
dl. director Vasilescu, s-ar putea ca zilele acestea sa se judece contestatiile legate de 
canalizare si alimentare cu apa. Dupa ce vor termina canalizarea si alimentarea cu apa 
vom vedea portiunea acesta de la sensul giratoriu de la 1 Decembrie si pana la celalalt 
sens giratoriu de la iesirea din oras.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „vroiam sa va intreb d-le Primar vis-a-vis de str. Brailei, 
stiu ca s-a facut un studiu atunci pentru sensul giratoriu si era vorba atunci de finantare 
mixta si vroiam sa va intreb care mai este situatia?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „tot ce am realizat pana la aceasta data in sensul 
giratoriu a fost dat de firma respectiva, iar valoarea a fost de 100 mii euro, tot ce a fost 
realizat proiectare si sensul giratoriu cu banii acelei firme.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „nu a fost participare din partea Primariei vreti sa 
spuneti?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „pana acum noi nu am participat.” 
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 

„pentru”,  devenind hotararea nr. 134 
Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de 
investitii ,, Modernizare si reabilitare drumuri locale in intravilanul municipiului 
Focsani, judetul Vrancea”. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 135 

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind emiterea 
acordului pentru preluarea in domeniul public al municipiului Focsani si 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Focsani, a blocurilor de locuinte din 
str. Revolutiei nr. 17 si str. Magura nr. 123, din municipiul Focsani, judetul Vrancea, 
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din domeniul public al judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean 
Vrancea.  

Dl. consilier Danut Popoiu „noi blocurile acestea le preluam cu tot cu datoriile pe 
care le au oamenii de acolo sau le preluam curate si uscate?” 

Dl. consilier Bogdan Matisan „datoriile nu sunt ale proprietarului, datoriile sunt ale 
chiriasilor, sunt doua lucruri distincte.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 13 
voturi „pentru” si 7 voturi „abtinere” ale d-nilor consilier Danut Popoiu, Lucica Chiper, 
Cristinel Susu, Neculai Tanase, Ionel Preda, Eugen Popa si Daniel Gongu.  

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „deci in acasta sala s-a spus, Consiliul Judetean 
numai ia. Iata cand ne da nu vrem sa luam.” 

Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
incredintarii in folosinta gratuita catre Cantina de Ajutor Social Focsani, pe o 
perioada de 15 ani, a imobilului-constructii si teren aferent, in suprafata de 874,00 
m.p., situat in Focsani, str. Miorita nr. 5, in vederea desfasurarii activitatii. 

Nu sunt discutii si se supune la136 vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 136 

Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al 
municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, pentru extinderea acestora. 

Dl. presedinte de sedinta Radu Nitu supune votului fiecare pozitie in parte: 
1. Vilcan Ionel – Str. Dr. Telemac nr. 3, sc. 2, ap. 22 – 21,12 mp – cu 20 voturi 

„pentru” s-a aprobat. 
 2. SC CONF BINALE IMPEX SRL – Aleea Stadionului nr. 1 – 44,60 mp – cu 20 
voturi „pentru” s-a aprobat.  

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 137 

Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 4,90 m.p., situat in Focsani, 
str. Mare a Unirii nr. 10, judetul Vrancea, T.98, P.5343 ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre doamna Harabor Despina.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 138 

Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 45,22 m.p., situat in Focsani, 
str. Mare a Unirii nr. 24A, judetul Vrancea, T.94, P.5294 ce apartine domeniului privat 
al municipiului Focsani, catre SC HYGEEA PHARM SRL.  

 Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 139 

Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
scoaterii din functiune in vederea valorificarii si dupa caz, casarii, a constructiei cu 
destinatia ,,Statie calatori Liceul 1”. 

Dl. consilier Daniel Gongu „d-le Primar desfiintam aceasta copertina sau ce se vrea 
a fi acolo, facem o alta pentru ca acolo este statie de autobuz, sunt multi elevi in zona 
aceea, se poate construi ceva?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „o sa facem ceva.” 
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 

„pentru”, devenind hotararea nr. 140 
Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea 

anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.74/2011 pentru 
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aprobarea scoaterii din functiune in vederea valorificarii si dupa caz, casarii unor 
bunuri inventariate in domeniul privat al municipiului Focsani. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 141 

Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea 
Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.18/2008 pentru aprobarea darii 
in administrare a imobilului – constructie si teren aferent din str. Fraternitatii nr. 11, 
ce apartine domeniului public al municipiului Focsani, Caminului pentru persoane 
varstnice Focsani, pe perioada existentei acestei institutii. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 142 

Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si 
completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.23/26.01.2010 
pentru aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 
municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 143 

Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si 
completarea anexei nr. 1 – bunuri imobile, la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 167/2003 pentru insusirea inventarului bunurilor ce apartin 
domeniul public al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 144 

Proiectul din completarea ordinii de zi: proiect de hotarare pentru modificarea art. 
1 din HCL nr. 125/2008 privind, aprobarea incredintarii in folosinta gratuita a 
terenului apartinand domeniului public al municipiului Focsani in suprafata de 
1.000,00 mp, situat in str. Fraternitatii nr. 11, catre Inspectoratul Scolar Judetean 
Vrancea, pe durata lucrarilor de executie a unei unitati de invatamant prescolar 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 145 

Proiectul din completarea ordinii zi:  proiectul de hotarare privind aprobarea 
modificarii art. 2 din HCL nr. 206/2009 privind depunerea proiectului “Reabilitare, 
modernizare si dotari Scoala Stefan cel Mare” si a cofinantarii cheltuielilor legate de 
proiect. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 146 

 
Dl. presedinte de sedinta Radu Nitu  informeaza plenul ca la mapa ordinii de zi mai 

sunt urmatoarele: o scrisoare din partea unui grup de cetateni, care i s-a dat un raspuns in 
comisie, ca strada respectiva este prinsa in programul de reabilitare, noi sa luam la 
cunostinta de aceasta situatie. 

Dl. presedinte de sedinta Radu Nita  solicita inscrieri la cuvant pentru punctul 
diverse. La acest punct se incriu la cuvant urmatorii d-nii consilieri: Liviu Ioan Oloeriu, 
Neculai Tanase, Gheorghe Stan si Radu Nitu. 

Ia cuvantul dl. Primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilieri consider ca este bine sa 
stiti si dumneavoastra ca Unicom Galati trimite o adresa catre Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului, in atentia noastra, prin care solicita extinderea duratei de executie 
a proiectului „Recalificare Urbana, perimetrul istoric Piata Unirii si Gradina Publica Focsani, 
judetul Vrancea”. Ei cer o extindere de 153 zile pana la data de 31.10.2011. Eu respect 
punctul dumneavoastra de vedere, dar parerea mea este sa nu ne pronuntam pana nu 
avem un punct de vedere al Ministerului Dezvoltarii.” 



 10 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „pentru ca sarbatoarea Pastelui va veni in putin timp, 
as dori sa transmit cetatenilor municipiului Focsani ca linistea, pacea si armonia sa ajunga 
in casele dumnealor si in casele noastre a tuturor. Aceasta sarbatoare intotdeauna, cel 
putin mie, mi-a creat o stare de liniste, de apropiere, de impacare, asta as dori sa le doresc 
si cetatenilor municipiului Focsani.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „si eu as vrea ca in numele consilierilor PDL sa 
transmitem tututor cetatenilor din municipiul Focsani, tuturor colegilor consilieri, angajatilor 
Primariei, sarbatori fericite de Invierea Domnului si sa de-a Dumnezeu ca acest an sa fie 
mai bun pentru noi toti, multa liniste sufleteasca si mi-as dori sa lasam deoparte ceea ce ne 
desparte si sa punem pe primul plan, mai ales aici la municipiul Focsani ceea ce ne uneste 
si ceea ce ne face sa facem ceva impreuna pentru cetatenii municipiului Focsani.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „si din partea grupului de consilieri liberali, vrem sa 
transmitem toate urarile noastre de bine tuturor locuitorilor municipiului Focsani si Sarbatori 
fericite, inclusiv colegilor din Consiliul local, functionarilor si personalului din cadrul 
Primariei. Am o rugaminte la dl. Primar si la personalul din cadrul Primariei intrucat la fostul 
Liceu nr. 5, actualul Colegiu Tehnic V. Cotea, sunt niste probleme cu un cadru medical 
care asigura aceasta activitate acolo, eu am discutat cateva lucruri cu dl. viceprimar 
Bogdan Matisan, eu zic, cat de repede trebuiesc luate niste masuri.” 

Dl. presedinte de sedinta Radu Nitu „permiteti-mi sa va urez tuturor Sarbatori 
fericite, liniste sufleteasca alaturi de cei dragi. Un Paste Fericit tuturor.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „vreau sa va informez si o sa vedeti si in presa de 
altfel, avem stabilit program pentru toate unitatile din subordinea Consiliului local, avem 
asigurata paza, curatenia la toate bisericile acolo unde urmeaza sa fie slujbe in noaptea de 
Paste. Va doresc sanatate dumneavoastra si la familiile dumneavoastra, colegilor din 
Primarie, presei si sa de-a Dumneazeu asa cum a spus si dl. consilier Neculai Tanase 
poate va fi un an mai bun pentru noi toti.” 

 
Dl. presedinte de sedinta Radu Nitu 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. 
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