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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 20 februarie 2009 

 
 

 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 20.02.2009, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar nr. 478/18.02.2009 
constatand ca in sala sunt prezenti un numar 16 de consilieri din totalul de 21 de consilieri 
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. 
 Absenteaza d-nii consilieri: 

- Malureanu Mugurel Cosmin 
- Stan Gheorghe 
- Gongu Daniel 
- Popoiu Danut 
- Pintilie Vasile 

La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – primar al municipiului Focsani; 
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate; 
 d-na Micsunica Baciu – Director executiv Directia resurse umane;   
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 
 d-na Mirela Andrei – inspector serviciul comunicare 
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani; 

             La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti 
ai mass-mediei locale. 
 Ia cuvantul dl. primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilieri ieri am avut o discutie cu 
dl. director Dandu din Bucuresti de la Distrigaz. In urma discutiei pe care am avut-o, 
dumnelui este director comercial la aceasta societate, Distrigaz, d-na director care se 
ocupa de marii consumatori nu era in localitate. Miercuri am discutat cu d-na Susanu o 
treaba, ieri cu dl. director comercial am discutat o alta treaba. In urma intalnirilor dintre d-nii 
Valter Popescu, dl. director Dandu si eu s-a ajuns la urmatoarea situatie pentru a reincepe 
furnizarea gazelor naturale catre Enet trebuie sa se indeplineasca urmatoarele 
conditii:plata tuturor sumelor restante inclusiv factura lunii noiembrie si semnarea unui 
contract pentru restul sumei restante pana va fi platita separat pana la termen scadent 
28.02.2009, deasemenea mentionam ca in aceasta noua conventie ca pe langa plata 
ratelor se vor achita la termen si facturile curente, in cazul in care una din ratele esalonarii 
sau facturii curente nu sunt platite pana la termenul scadent gazul va fi sistat imediat. 
Pentru a demara cat mai urgent aceste demersuri necesare semnarii actelor si efectuarii 
platilor aferente, Enet asteapta pe 20.02.2009, un model al contractului ce trebuie semnat 



 2 

si aprobat de catre Consiliul Local. Enet va pregati sumele ce vor reprezenta ratele noii 
esalonari luand in considerare la datele scadente stabilite si platite facturile curente ce se 
vor emite de la data semnarii prezentei conventii”. Pana la aceasta data nu am primit acest 
contract de la Distrigaz, in conditiile in care cu d-na directoare Susanu am avut o discutie in 
care dansa spunea sa platim luna noiembrie jumatate si plus penalitatile, dl. director 
spunea sa platim in totalitate luna noiembrie cred ca este corect, daca sunteti 
dumneavoastra de acord, luni sa chemam la o noua negociere aici in Focsani sa discutam 
aceasta problema. In conditiile in care daca vom ajunge la un punct de vedere comun, 
marti in sedinta ordinara sa prezentam, daca este cazul sa semnam acest contract sau nu. 
Imi cer scuze pentru aceasta problema, eu cum am terminat discutia am dat telefon pentru 
convocarea acestei sedinte, tot pentru a scurta perioada de punere in functiune a gazelor 
in municipiu. Acesta a fost motivul pentru care v-am convocat astazi si inca o data imi cer 
scuze, dar dumnealor prelungesc acest lucru si nu stiu din ce motive.” 
 Dl. consilier Vasile Dobre intreaba „d-le primar pana la ce data exista stoc de pacura 
pentru a asigura caldura in municipiul Focsani si in situatia in care Distrigazul nu da drumul 
la gaz, ce se intampla?” 
 Dl. primar Decebal Bacinschi raspunde d-lui consilier „avem pacura sa functionam 
pana la sfarsitul lunii. Dupa aceasta sedinta voi purta o discutie cu directorul unei societati 
comerciale care doreste sa stocheze la noi cateva zeci de tone de pacura si in conditiile 
acestea poate putem incheia cu ei un act prin care sa imprumutam o cantitate de 500 – 
1000 de tone de pacura, pentru luna martie, vreau sa asigur cetatenii municipiului Focsani 
ca nu vor avea probleme cu apa calda si caldura. Imi cer scuze inca o data, nu am vrut sa 
ne intalnim aici numai pentru ca asa am dorit noi, nu suntem vinovati, suntem intr-o situatie 
destul de neplacuta cu intreruperea acestor gaze, incercam fel de fel de negocieri pentru 
ca avem de platit o suma extraordinar de mare, discutam de o suma de 22.500 milioane lei, 
nu este o suma chiar asa de mica. Trebuie sa tinem cont ca valoarea facturilor la gaze a 
crescut cu aprope 30%, din cauza scumpirii gazelor si cred ca acesta este motivul pentru 
care si ei spun ca este o suma extraordinar de mare. Noi suntem in masura sa platim 
acesti bani asa cum am facut aceasta esalonare, iar esalonarea care am facut-o anul trecut 
si am terminat-o, au fost si dansii multumiti, chiar au spus ca „va multumim ca ati respectat 
si ati fost corecti in ceea ce priveste plata acelor bilete la ordin pe care dumneavoastra ni 
le-ati dat, dorim in continuare sa facem acelai lucru cu o esalonare pana pe data de 
15.06.2009” a facturilor din luna decembrie si din luna ianuarie.”  
 Intervine d-na presedinta de sedinta Mioara Lazar „practic obiectul acestei sedinte a 
cazut pentru ca nu am primit de la Distrigaz ceea ce ni s-a promis ieri, deci facem acum o 
discutie, pentru ca obiectul acestei sedinte nu exista, nu avem proiectul ca atare, deci noi 
ne-am adunat pentru o chestiune, dar discutam intr-un cadru informal, bineinteles ca este 
foarte important pentru noi aceasta problema cu care se confrunta cetatenii”. 
 Dl. consilier Neculai Tanase „bineinteles ca atunci cand este vorba de energia 
termica si despre focsaneni, intotdeauna este o urgenta, acest subiect, inca noi am cerut 
de nenumarare ori sa discutam in termen de urgenta cand este vorba de energie termica. 
Eu spun ca aceasta problema a energiei termice comporta o discutie mult mai ampla, aici 
este vorba si de management si de centrala si de tipul de centrala, este o intreaga discutie 
cu care sunt convins ca sunt de acord toti colegii indiferent de forta politica. Noi am venit 
imediat cand am auzit ca este vorba de urgenta si de cetateni Focsaniului”. 
 Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „d-le primar, stimati colegi, d-na predesinte cred 
ca si intamplarea de astazi o sa ne faca sa fim mult mai atenti atat cu procedurile cat si cu 
maniera in care dorim sa aducem contributia noastra la problemele pe care le are 
municipiu si nu sunt putine. Caracterul de urgenta al acestei sedinte, pentru tema pentru 
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care am fost convocati nu se punea sub semnul intrebarii, iar respectul pe care noi il avem 
vis-a-vis de ceea ce trebuie sa facem cu aceasta autoritate ne face sa fim prezenti aici si 
sa incercam sa gasim si solutii. Eu as vrea si l-as ruga pe dl. primar Decebal Bacinschi fara 
nici un fel de trimitere intr-o zona politica, sa nu fie altfel interpretat, ca atunci cand se 
convoaca o sedinta de indata sa avem toate argumentele si pot sa le inteleg pe cele pe 
care le-a adus dl. primar Decebal Bacinschi, dar sa avem toate argumentele pentru ca sa 
tinem sedinta aceasta de indata. Nu pot sa accept ideea ca o convocam, nu avem proiectul 
de hotarare si dupa aceea constatam ca nu mai avem obiectul sedintei, pot sa inteleg ca 
astazi a fost un accident, dar ar trebui sa fim foarte atenti sub aspectul acesta pentru ca 
trebuie sa dam o nota impreuna, nu este vorba de culoare politica este vorba de un 
consiliu, este vorba de primarul municipiului Focsani si impreuna trebuie sa dam dovada, 
ca atunci cand promovam o actiune sa avem un fundament foarte solid. Am rezerve vis-a-
vis de multe lucruri pe care le putem discuta intr-o sedinta apropiata, sigur in sedinta 
ordinara, si atunci o sa-mi exprim punctul de vedere vis-a-vis de ce s-a intamplat in urtima 
perioada, dar as vrea sa intelegem ca dorinta pe care noi am exprimat-o inca din toamna 
anului trecut ca trebuie sa consacram o activitate alaturi de niste specialisti pe acest 
serviciu, extrem de important, care este furnizarea agentului termic si a apei calde pentru 
cetateni, este o chestiune care ar trebuie sa ne preocupe si sa nu incercam sa politizam 
asemenea subiect. Avem chiar si in randul consilierilor si ma gandesc la dl. consilier 
Mardare George spre exemplu, oameni cu multa experienta in domeniul acesta si cu 
expertiza si cred ca putem impreuna cu cei care sunt de specialitate sa gasim acele solutii 
pentru a pune acest serviciu intr-o stare de normalitate, pentru ca ce s-a intamplat in acest 
rastimp au fost pariative sa amanam boala cat mai mult. Inchei prin a va ruga d-le primar 
Decebal Bacinschi prin calitatea dumneavoastra de edil al acestui municipiu, dar si in 
calitatea pe care o aveti de sef al aparatului de lucru al Primariei, ca exigenta pe care 
trebuie sa o aveti sa fie egala inclusiv pentru convocarea sedintelor consiliului local, fie in 
sedinte ordinare, fie in sedinte extraordinare.” 
 Intervine dl. primar Decebal Bacinschi spunand ca „d-nilor consilieri am o mare 
rugaminte la dumneavoastra, delegati din randul dumneavoastra o comisie care sa poarte 
negocieri cu Distrigaz, eu nu am nici un drept a ma amesteca intr-o societate comerciala 
care nu are nici un fel de subordonare Primariei municipiului Focsani, sunt o institutie care 
beneficiez de serviciile Enet-ului, suntem la zi cu platile, haideti dumneavoastra sa 
constituiti o echipa, dati o dispozitie, care sa se ocupe de aceste negocieri, care sa se 
ocupe de aceasta societate comerciala.” 
 Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „doua lucruri vreau sa spun ca de noua ani de cand 
sunt consilier, o situatie similara nu a existat, deci nu numai ca este un accident, este o 
situatie construita pe promisiunile unor persoane de la Distrigaz care nu si le-au onorat, 
finalul este ca nu am putut sa facem un proiect astazi. Din punct de vedere juridic sa se 
pronunte, fie societatea Enet, fie Primaria sa demareze un proces de selectare a unor firme 
specializate carora sa li se dea o tema de proiectare, analizarea situatiei Enet, dezvoltare, 
modernizare, audit extern al firmei Enet, pentru ca eu personal intr-o comisie formata din 
trei consilieri, un economist, un inginer, nu o sa votez niciodata ca sa modificam Enet-ul pe 
biomasa, biogaz sau altceva pentru ca nu indraznesc sa ma pronunt cum se pronunta toata 
lumea intr-un segment pe care nu-l cunosc. Inainte de a face aceasta comisie trebuie sa 
avem niste date de intrare date de niste specialisti care-si asuma responsabilitatea pentru 
ceea ce vor scrie acolo intr-un cadru contractual.”  
 Dl. consilier Vasile Dobre „vreau sa-mi exprim un puct de vedere vis-a-vis de pozitia 
d-lui primar Decebal Bacinschi cu care personal nu sunt de acord. Principalul responsabil 
cu bunele si relele din SC ENET trebuie sa fie managerul societatii, iar managerul 
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societatii, eu nu stiu exact de cand este, dar atat timp cat dumneavoastra ati fost primar, 
sau mai bine zis de cand sunteti dumneavoastra primar, managerul societatii este aceeasi 
persoana si este numita de catre dumneavoastra, sa nu uitam treaba aceasta ca 
managerul societatii comerciale Enet si a CUP-ului si a Transportului Local, cei trei 
manageri sunt mentinuti in functie si numiti in functie prin decizia primarului. Atat timp cat 
managerii, principalii responzabili pentru tot ceea ce se intampla acolo sunt numiti de catre 
dumneavoastra, parerea mea personala aceasta este, atat timp cat managerul este numit 
de catre primar, acesta nu poate fi absolvit de responsabilitati vis-a-vis de ceea ce se 
intampla cu aceste trei societati aflate in subordinea Consiliului local si a Primariei”. 
 Ia cuvantul dl. secretar la municipiului Focsani Eduard Marian Corhana „va rog sa-mi 
permiteti sa contrazic opinia dumneavostra d-le consilier Vasile Dobre, deci directorii celor 
trei societati, care sunt de interes local cu capital integral al municipiului Focsani, nu sunt 
numiti prin dispozitia primarului”. 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar constata ca au fost incheiate discutiile 
prezentei sedinte 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, 
                       Mioara Lazar                                                     Eduard-Marian Corhana 
  
                                                                                                                       

 
 
  INTOCMIT, 

                                                                                                          Daniela Bobeica 


