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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 07 aprilie  2009 

 
 
 
 
 

 Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie 
Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani. 
             D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta 
extraordinara din 07.04.2009, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 976 / 
03.04.2009, constatand ca in sala sunt prezenti un numar 19 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 de la sedinta d-nii consilieri Vasile Pintilie, Neagu Nistoroiu, cel din 
urma avand probleme de sanatate. 
La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – primar al municipiului Focsani; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 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-na Carmen Marta Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Valentina Gatej – sef serviciu cadastru si agricultura; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu fond locativ; 
 d-na Mioara Huica – sef serviciu investitii; 
 d--nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 
 d-na Mirela Andrei – inspector serviciul comunicare; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-na Vasilica Petronie – consilier compartiment energetic, contracte, achizitii; 
 d-na Angela Lungu – director Cantina de Ajutor Social; 
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director  CUP RA Focsani; 
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani; 
 d-nul Ion Gheorghe – director  Politia Comunitara Focsani; 
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 d-nul Filipache Sirbu – director Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani; 
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public de comunitar de evidenta persoanelor. 
 d-na Maria Murgoci – director Ansamblul folcloric „Tara Vrancei”; 
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 d-nul Puiu Spiridon – director Administratie Pietelor Municipiului Focsani; 
 d-nul Mihai Ciobotaru –director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani; 
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani; 
 d-na Angela Largeanu – director Caminul pentru Persoane Varstnice Focsani; 

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

  
In continuare dl. Presedinte de sedinta Adrian Colin prezinta proiectul ordinii de zi care 
cuprinde: 
 
1.  proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului 
Focsani, pe anul 2009; 
 
2.  proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 
134,54 ha pasune, situata in Focsani, Bolotesti si Slobozia Ciorasti, care apartine 
domeniului public al municipiului Focsani; 
  
 Se supune la vot ordinea de zi  si se aproba cu 19 de voturi “pentru”. 
  

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiectul de hotarare privind aprobarea 
Bugetului General Consolidat al Municipiului Focsani, pe anul 2009. 

Ia cuvantul dl. consilier Vasile Dobre „in primul rand vreau sa remarc faptul ca, la 
finalizarea proiectului de buget pe anul 2009, trebuie sa apreciem efortul depus de catre 
toata lumea, atat de catre colegii nostri din executiv, cat si de catre noi consilierii, pentru a 
se ajunge in final la o formula de buget pe anul acesta, in conditiile unui an de criza, asa 
cum stim cu totii, la o formula unanim acceptata as putea spune. Nu vreau sa intru in detalii 
si sa spun cate ore de munca au fost necesare din partea nostra a tuturor pentru forma 
aceasta finala la care s-a ajuns, vreau sa remarc faptul ca la supunerea proiectului in forma 
lui finala in cele din urma, in comisia de buget finante, au mai fost facute doua 
amendamente, pe care vreau sa le fac public in aceasta sedinta, in momentul de fata. Ele 
au fost facute pe de o parte de grupul PSD care a dorit suplimentare cu 9,8 mii lei a 
bugetului pentru Scoala Duiliu Zamfirescu si grupurile PNL – PD-L au luat in seama, ca sa 
spunem asa, solicitarea serviciului de Trasport public local, solicitare care ne cerea sa 
alocam bani pentru cumpararea de catre Primaria Focsani a doua midibuse in vederea 
imbunatatirii serviciului de transport public local. La solicitarea noastra si cu acordul tuturor 
s-a ajuns la concluzia finala ca putem sa tinem cont pe jumatate doar, de solicitarea d-lui 
director de la Transport public local si s-au gasit surse pentru ca anul acesta sa fie 
cumparat un singur midibus. As ruga daca sunteti de acord d-le presedinte de sedinta 
Adrian Colin sa dati cuvantul d-nei Natasa Nemes director executiv, directia economica, 
pentru a spune de unde sunt luate aceste sume, cum s-a putut proceda, cum s-a putut 
aceepta transferul sumelor de la un capitol la altul, pentru a putea satisface si aceste ultime 
doua amendamente care au fost facute pentru ca noi astazi sa ne putem prezenta cu totii 
in aceasta sedinta, sa supunem la vot forma finala a proiectului de buget pentru anul 2009.”  

D-na Natasa Nemes, director executiv raspunde d-lui consilier Vasile Dobre „am luat 
fiecare capitol in parte si am constatat ca e posibil sa reducem bugetul la „alte actiuni” 
pentru suplimentarea bugetului la Scoala Duiliu Zamfirescu si de la „combustibil si energie”, 
pentru cumpararea unui singur midibus.” Aceste eforturi au fost facute pentru cumpararea 
unui singur midibus.  
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Dl. primar Decebal Bacinschi „as vrea sa mai completez un lucru, deci predesintele 
comisiei de buget si-a spus punctul de vedere, dar acum o sa mai studiem o posibilitate, ori 
cumparam un midibus, ori poate avem posibilitatea sa le cumparam pe amandoua.” 

Invervine d-na Natasa Nemes, director executiv „nu avem posibilitatea cumpararii a 
doua midibuse.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „vreau sa fac un comentariu scurt pe 
marginea bugetului, ramanand ca timpul sa arate daca am avut sau nu dreptate. Din 
punctul meu de vedere acest buget este un buget foarte optimist mai ales la capitolul „cote 
defalcate din impozitul pe venit” asa cum este specificat si in proiect sunt prevazute scaderi 
cu 10% fata de anul trecut, dar aceste scaderi, din punctul meu de vedere nu sunt facute 
cum trebuie, deci trebuiau facute fata de realizarile anului trecut si nu fata de bugetul 
estimat pe anul 2008, ar fi trebuit aplicat nu 10%, ci 20%, 40%, avand in vedere criza 
economica care se manifesta in economie. Observ mai jos, impozitele si taxele pe cladiri, 
pe terenuri, pe autoturisme, toate sunt prognozate ca vor fi cresteri fata de realizarile anului 
trecut, nu mi se pare a fi realist avand in vedere ca somajul se estimeaza a creste fata de 
anul trecut. Cresterea gradului de impozitare pe salarii, CAS-ul dupa cum stiti foarte bine a 
crescut, va determina o scadere a colectarii acestor taxe si falimentul foarte multor 
intreprinderi si datorita noului impozit forfetar, care este minim 6.500 lei sau 0,5% din 
venituri. Din punctul meu de vedere este un buget foarte optimist, dar asta ramane de 
vazut daca am avut sau nu dreptate.”  

Dl. consilier Danut Popoiu „ eu am o nelamurire, veniturile proprii pe care ni le-am 
propus pentru anul 2008 se ridicau la 82.509 mii RONI, pana ma invat cu leii acestia noi, 
de realizat, am realizat 90% adica 74.488 lei, dar in acestia 90% realizari sunt si lucruri pe 
care noi ni le-am recuperat din 2007. In acest buget pe care noi ni l-am proiectat pentru 
anul 2009 de 76.561 lei sunt inclusi si cei 61 miliarde, sau cati sunt de recuperat din 2008 
sau nu? Pe acestia i-am luat in calcul cand ne-am facut proiectul de buget sau am spus ca 
daca-i recuperam bine, daca nu s-ar putea si anul acesta sa avem aceleasi pierderi. Asta 
as vrea sa ma lamuriti.” 

D-na Natasa Nemes, director executiv „nu sunt cuprinse in totalitate de 100%, ci 
doar 50% din totalul sumelor de recuperat. Celelate se reporteaza in anul urmator, debitele 
se precriu 5 ani, iar dupa aceea se face ancheta, se da la executare silita, se intocmesc 
dosare de insolvabilitate, nu inseamna ca acele debite s-au sters cu totul. Sunt cuprinse in 
raport in acele sume, nu sunt separat, dar noi am avut in vedere toate situatiile rolurilor, a 
impozitelor si taxelor si le-am analizat.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „d-na Natasa Nemes am o rugaminte la 
dumneavoastra sa nu se inteleaga gresit, cel putin la inceput si eu am inteles gresit, ce 
datorii are Primaria din anii din urma? Noi nu avem datorii la nivel de Primarie, ci de 
recuparat datorii.” 

D-na Natasa Nemes, director executiv „exact despre aceasta situatie vorbeam, 
despre datoriile care le avem de recuperat de la municipalitate.” 

Dl. presedinte de sedinta Adrian Colin „as avea si eu de facut cateva observatii, in 
primul rand bugetul pe 2009, dupa cum stim foarte bine a fost fundamentat prin reducerea 
cheltuielilor la unele capitole, ma refer la cultura, invatamant si sport si cresterea 
cheltuielilor la alte capitole, as zice de spatii verzi, exact cum au cerut cetatenii prin 
chestionarul facut de Primarie. As avea de facut o observatie daca se mai poate face 
reduceri la cheltuielile altor capitole, deci daca se mai pot face reduceri la alte cheltuieli si 
unde sa ducem acesti bani? Spre exemplu ma uitat la Directia de Dezvoltare Servicii 
Publice are cheltuieli cu salariile de aproximativ de 500 mii lei, iar cheltuelile pentru 
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astfaltarea, reparatia stazilor reprezinta 900 mii lei, deci cheltielile sunt oarecum 
comparabile, 9 miliarde lei reparatii si 5 miliarde salariile. 

D-na Natasa Nemes, director executiv „ in totalitate Directia de Dezvoltare Servicii 
Publice are foarte multi angajati, iar aceste cheltuieli cu salarii sunt pentru toti angajatii, 
adica de la spatii verzi, cimitire, mecanizare, etc., nu numai pentru cei de la reparatii strazi.” 

 Dl. presedinte de sedinta Adrian Colin „as mai avea o intrebare vis-a-vis de cei de la 
cultura, daca au aplicat la vreun program de finantare, cu bani europeni? Stiu ca anul 
acesta a fost un termen pana la 30 martie, se puteau depune proiecte.” 

Dl. Dan Cazaciuc, sef serviciu comunicare „este depus un proiect de Ateneul 
Popular care a avut termen pe 30 martie”. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „am inteles ca s-a tinut cont de 
cele doua amendamente si forma prezentata astazi tine cont de cele doua amendamente 
de la comisie.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „se supune la vot in forma initiala si apoi cu 
amendamentele propuse.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta cu 19 voturi „abtinere”. 
 Dl. presedinte de sedinta, Adrian Colin supune la vot proiectul de hotarare cu 
amendamentele propuse de dl. consilier Vasile Dobre si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 108 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiectul de hotarare privind aprobarea 
inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 134,54 ha pasune, situata in Focsani, 
Bolotesti si Slobozia Ciorasti, care apartine domeniului public al municipiului 
Focsani. 

Ia cuvantul dl. consilier Vasile Dobre „recunosc ca ne-am mai documentat cu totii, in 
timpul care a trecut de la precedenta noastra sedinta, deasemeni trebuie spus ca am purtat 
si discutii, au fost discutii purtate intre grupurile de consilieri pe aceasta problema si cred 
eu ca forma finala la care s-a ajuns multumeste pe toata lumea, atat bugetul Primariei 
Focsani cat si pe cei care doresc sa inchirieze pasunile. Propunerea nostra comuna, daca 
eu am inteles bine si sper ca sa nu fie cineva care sa voteze impotriva, dupa stiinta mea 
toata lumea a fost de acord cu propunerea pe care vreau sa o fac acum  in plen si anume 
inchirierea sa fie cu 250 lei / ha pentru un an de zile, urmand ca la sfarsitul sau la inceputul 
anului viitor sa se discute din nou si sa se dea posibilitatea acelor fermieri sa poata inchiria 
si pe urmatori ani, daca respecta conditiile din contract. Daca ne amintim conditiile de la 
sedinta ordinara de luna trecuta, au fost acelea, ca ai nostri specialisti de la serviciul agricol 
sa prinda in caietul de sarcini, toate lucrarile care trebuiesc efectuate in cuantumul 
subventiei pe care ei o primesc de la bugetul de stat, adica 250 lei de ha. Sigur ca nu este 
o sarcina usoara a colegilor nostri de la serviciul agricol pentru ca ei, asa ne-am inteles si 
repet acum ca sa fie clar pentru toata lumea, vor trebui sa monitorizeze pe parcursul 
acestui an, ca acele lucrari sa fie intr-adevar realizate si suma de 250 lei/ ha sa fie intr-
adevar cheltuita pentru modernizarea si intretinerea acestor pasuni. Daca lucrurile vor 
decurge in felul acesta sigur ca noi nu vom avea nici o rezerva ca, la anul sa reinchiriem 
pentru o perioada de un an de zile.”   
 Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta cu 19 voturi „abtinere”. 
 Dl. presedinte de sedinta, Adrian Colin supune la vot proiectul de hotarare cu 
amendamentul propus de dl. consilier Vasile Dobre  si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 
devenind hotararea nr. 109 
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Dl. primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilieri in primul rand vreau sa va multumesc 
pentru cum v-ati implicat in cursul acestei saptamani, saptamana curateniei. Si va 
reamintesc ca sambata suntem la pasunea de la Mindresti cu toti salariatii Primariei si 
incepand de vineri, plec cateva zile in concediu, v-am adus si dumneavoastra la 
cunostinta.” 

Dl consilier George Mardare „imi cer scuze, dar este un anunt important care ne 
intereseaza pe toti. Directia de investigarea fraudelor in cadrul Inspectoratului General al 
Politiei Romane, efectueaza cercetari sub supravegherea procurorilor cu privire la posibile 
ilegalitati, comisa de repezentanti ai Administratiei Publice Locale din intreaga tara, cu 
ocazia incheierii si derularii de contracte de asociere in participatiune cu unele societati 
comerciale din domeniu, din judetul Cluj, pentru monitorizarea traficului rutier. Este pe 
pagina intai, afacerea radare private anchetate de IGP, am tinut sa prezint acest anunt 
pentru ca am avut si noi posibile tangente.” 

Dl. presedinte de sedinta Adrian Colin constata 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,                                          S E C R E T A R U L 
                                                                                              MUNICIPIULUI FOCSANI, 
                   Adrian Colin                                                          Eduard-Marian Corhana 
  
                                                                                                                       

  INTOCMIT, 
                                                                                                          Daniela Bobeica 
 


