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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 11 august  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 11.08.2009, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar nr. 1670 / 
06.08.2009, constatand ca in sala sunt prezenti un numar 17 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, George Mardare, Mugurel 
Cosmin Malureanu si Neagu Nistoroiu, cel din urma avand unele probleme de sanatate. 
La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – primar al municipiului Focsani; 
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate; 
 d-nul Liviu-Dan Pogorevici – director executiv, Directia  administratie publica locala; 
 d-na Micsunica Baciu – Director executiv Directia resurse umane;   
 d-na Carmen Marta Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu fond locativ; 
 d-na Mioara Huica – sef serviciu investitii; 
 d-na Mirela Andrei – inspector serviciul comunicare; 
 d-nul Razvan Necula – inspector serviciul comunicare; 
 d-nul Marian Mihu – inspector serviciul comunicare; 
 d-nul Ion Gheorghe – director  Politia Comunitara Focsani; 
 d-nul Mihai Ciobotaru –director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani; 

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

 
Ia cuvantul d-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „buna ziua stimati colegi si 

stimata audienta, am si eu ceva sa va spun, inainte de a supune votului dumneavoastra 
ordinea de zi a sedintei extraordinare, convocata astazi 11.08.2009, prin dispozitia 
Primarului nr. 1670/06.08.2009, doresc sa va aduc la cunostinta ca Institutia Prefectului 
Vrancea a transmis Consiliului local al municipiului Focsani, ca o eroare de procedura a 
dus la neindeplinirea conditiilor de solemnitate pentru hotararile dezbatute in sedinta din 
28.07.2009, cadrul obligatoriu pentru legalitatea hotararilor pe care noi le adoptam. Daca 
sunteti de acord si va cer acceptul sa dau citire adresei si solutiei juridice propuse de 
Institutia Prefectului: Catre, Primaria municipiului Focsani, Judetului Vrancea, 
Domnilor/doamnelor primar si secretar. Spre stiinta: Consiliul local al municipiului Focsani. 
Urmare adresei dumneavoastra nr. 34791/2009, in temeiul art. 19, alin. 1, lit. „e” din Legea 
nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicata, s-a exercitat controlul 
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legalitatii cu privire la adoptarea Hotararilor nr. 157–189/2009 si s-a constatat urmatoarele: 
Avand in vedere continutul procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28 iulie 2009 
depus la Institutia Prefectului in data de 31.07.2009 rezulta ca ordinea de zi, supusa votului 
in forma initiala, nu a fost probata de catre consilierii locali prezenti la sedinta, situatie care 
intra sub incidenta art. 43, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Pe cale de consecinta, apreciem ca actele administrative dezbatute 
de Consiliul local Focsani au fost adoptate in afara procedurilor legale instituite de legislatia 
in vigoare. Precizam ca punctul de vedere al Institutiei Prefectului cu privire la Hotararile nr. 
158, 159 si 177/2009 a fost transmis motivat de urgenta aplicarii acestora, anterior inaintarii 
procesului verbal de sedinta. De altfel, pozitia Institutiei Prefectului este corecta din punct 
de vedere al fondului, dar aratam ca aceste acte administrative nu indeplinesc si conditia 
expresa Ad validitatem care, in virtutea principiului consensualismului, prevede ca simpla 
manifestare de vointa nu este suficienta pentru a produce efecte, fiind necesar ca aceasta 
sa imbrace o anumita forma. Invederam ca legea prevede in unele cazuri, avand in vedere 
anumite motive (securitatea circuitului juridic, protejarea celor care incheie acte juridice), o 
anumita forma pentru validitatea actelor administrative; nerespectarea formei ceruta de 
lege aratand nulitatea absoluta a actului astfel incheiat. De precizat ca forma solemna a 
unui act juridic nu coincide cu forma autentica a acestuia, ci reprezinta cadrul in care 
aceasta se adopta. In aceste conditii, apreciem ca nelegale Hotararile nr. 157-189/2009 
adoptate in sedinta ordinara din data de 28 iulie 2009 motivat de faptul ca au fost adoptate 
in afara cadrului legal. In consecinta, va solicitam ca in sedinta extraordinara din data de 
11.08.2009 sa reconfirmati Hotararile 157-189/2009, urmand ca, dupa votul consilierilor, 
actele normative sa pastreze aceleasi numere de inregistrare. Deci, asadar va propun ca 
pe ordinea de zi a sedintei de astazi, avand in vedere urgenta punerii in executare a 
Hotararilor dezbatute de Consiliul local in data de 28.07.2009 sa includem inca un punct la 
care sa confirmam cadrul legal solemn, Hotararile date de la nr. 157-189, dezbatute in data 
de 28.07.2009. Acesta il consider ca pe un amendament, motiv pentru care va supun 
votului dumneavoastra amendamentul pe care l-am facut.” 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „vas propune v-as propune sa punem pe 
ordinea de zi adresa d-nei Prefect. Cat priveste motivatia d-nei Prefect, eu am rezerva 
pentru ca domnia sa, ca jurist a citit numai alin. 2 din acel articol, daca citea intreg articolul 
si ne trimetea la el, eu cred ca atunci isi dadea seama ca nu noi am fost intr-o eroare, ci 
domnia sa. Pentru ca uitati ce spune art. 43 alin. 1 ordinea de zi a sedintelor se aproba de 
Consiliul local la propunerea celui care in conditiile art. 39 a cerut intrunirea consiliului. Cine 
a cerut intrunirea consiliului la sedinta trecuta a fost dl. primar. Deci am avut o ordine de zi 
propusa de dl. primar, atentie mai departe pentru ca trebuie sa citim tot ceea ce scrie aici 
suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru problemele urgente care nu pot fi 
amanate pana la sedinta urmatoare si numai cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti, 
scoaterea unui proiect de hotarare de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul 
initiatorului sau daca acesta nu indeplineste conditiile prevazute la art. 44. Daca ne aducem 
aminte si cred ca in procesul verbal este consemnat, noi am avut doua proiecte de hotarare 
care au fost retrase. Ce spune alin. 2, in cazul neaprobarii ordinii de zi in conditiile 
prevazute la alin. 1, iar alin. 1 spune ce v-am citit mai devreme, ca initiatorii unor proiecte 
de hotarare pot sa-si retraga acele proiecte. Ce am aprobat noi? Am aprobat o ordine de zi 
cu doua proiecte care au fost retrase.” 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „ ma gandesc, ca daca proiectul acela al 
ordinii de zi il supuneam la vot, eu consider ca nu s-a facut o greseala, dar avand in vedere 
asa cum spuneti si dumneavoastra acest articol de lege prevede clar ca initiatorii au 
dreptul, sa spunem sa-si retraga si sunt singurii care pot sa-si retraga un proiect de 
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hotarare de pe ordinea de zi, este vointa dumnealor si automat ea poate fi respectata, cred 
ca poate daca as fi spus ordinea de zi mai putin cele doua retrase cred ca era bine, cred ca 
este o chestiune de procedura.” 

Intervine dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „dumneavoastra ati facut un lucru in 
plus, dar oricum ordinea de zi nu mai era cea propusa de dl. primar, atata vreme cat doua 
proiecte din ordinea de zi initiala, propusa de dl. primar, au fost retrase de initiatori.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „d-na presedinta de sedinta Mioara Lazar, o lamurire, 
daca vreti sa-mi spuneti si mie de cand dateaza adresa de la Prefectura, am tinut bine 
minte 06.08.2009? 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „este astazi 11.08.2009.” 
Dl. consilier Gheorghe Stan „totusi dumneavoastra ati facut o mentiune de 

06.08.2009, ati citit ceva si nu am retinut”. 
Intervine dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „dispozitia de 

convocare a fost datata din 06.08.2009.” 
Dl. consilier Gheorghe Stan „eu unul nu pot fi de acord, adica trebuie sa ne invatam, 

daca totusi cineva ne cheama si ne invata cum trebuie sa respectam si sunt de acord, ca 
trebuie sa respectam, atunci sa respectam cap coada si poate pana la sfarsitul mandatului 
invatam sa respectam si regulamentul nostru. Eu nu consider aceasta problema 
extraordinara si nu sunt de acord ca astazi sa ridic mana pentru asa ceva si in afara de 
asta nu am mai auzit, in Vrancea s-a mai intamplat, in justitie in care un act este considerat 
in parte legal, deci la noi se intampla asa ceva. De asemeni toata presa a scris si am citit 
ca de fapt subprefectul fiind mandatat de prefect a semnat, a dat drumul la legalitate la trei 
hotarari considerate urgente. Mie mi se pare sau eu consider ca tot ce aprobam noi aici 
este de maxima importanta si totul este urgent, adica nu permit ca cineva sa ni le mai trieze 
inca o data, din acest punct de vedere eu nu sunt de acord. Sunt de acord ca ordinea de zi 
sa aiba pentru ce am fost convocat si voi vota acel punct.” 

Dl. consilier Danut Popoiu „d-le secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana, eu 
as avea o intrebare, ce diferenta exista intre ceea ce s-a intamplat atunci cand eram pe 
punctul de a alege viceprimarii si d-na prefect a suspendat sedinta si ceea ce s-a intamplat 
in sedinta precedenta? De ce la o sedinta s-a procedat intr-un fel si de ce la aceasta 
sedinta se procedeaza altfel? Sunt similare cele doua intamplari sau nu, stiti la ce ma 
refer?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana raspunde d-lui consilier Danut 
Popoiu „stiu, va referiti probabil la sedinta din aprilie cand a fost prezenta si d-na prefect. 
Exista totusi o diferenta, o diferenta care am explicitat-o, fac o paranteza, acum 3 zile 
Prefectura mi-a solicitat sa ma pronunt cu privire la sedinta noastra din iulie ordinara, pe 
doua pagini am facut comparatii, sa zic, sedinta din aprilie si am mentinut punctul de 
vedere conform caruia sedinta din iulie a fost legala, am amintit faptul ca in aprilie discutii 
pe marginea ordinii de zi au fost la limita, cand s-a pus problema ca forma initiala s-a 
adoptat cu 10  voturi si cu amendament cu 11 voturi, am apreciat sau am facut aprecierea 
ca sedinta noastra din iulie unde au fost 19 consilieri prezenti, in unanimitate s-a discutat 
ordinea de zi si in unanimitate s-a votat aceasta ordine de zi. Un alt element de noutate, 
trecand in sfera politica sa zic, colegii dumneavoastra de la PSD au pus problema sa nu 
discutam viceprimarii, ca raportul de forte era cumva inegal, 10 erau prezenti cei de la 
PSD, 9 prezenti din cealalta parte si am argumentat. In procesul verbal cred ca a fost prins, 
cred ca dl. consilier Bogdan Matisan a zis ca nu este corect ca astazi sa discutam 
viceprimarii cand lipsesc 2 -3 din partea cealalata sa zic. Toate acestea le-am pus pe 
hartie, am comunicat Institutiei Prefectului si am mentinut punctul de vedere ca acea 
sedinta a fost legala.” 
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Dl. consilier Danut Popoiu „va rog sa se consemneza ca nu voi participa la vot, atata 
vreme cat in sedinta ordinara precedenta eu nu am fost prezent si ca urmare, eu nu am 
cum sa ma pronunt la ceea ce dumneavoastra imi cititi acum, deci sa se consemneze 
lucrul acesta in procesul verbal.” 

Intervine dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „iertati-ma, nu pot sa 
fac abstractie de prezenta dumneavoastra in sala, sunteti prezent in sala, in ceea ce 
priveste votul ca atunci cand se consemneaza rezultatul votului, probabil ca 
dumneavoastra o sa va abtineti sau o sa votati impotriva, dar nu pot sa fac abstractie de 
faptul ca sunteti in sala, sunteti prezent aici, faptul ca n-ati fost luna trecuta, asta este o alta 
situatie, dar astazi sunteti prezent in sala.” 

Nemaifiind discutii d-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „supun la vot acest 
amendament care este de fapt cuprins din adresa Prefecturii, acest amendament 
insemnand introducerea, respectiv a adresei care se refera la proiectele hotarare de la 
157–189/2009 si nu se aproba cu 10 voturi „abtinere” ale d-nilor consilieri Gheorghe Stan, 
Vasile Dobre, Doina Fodoreanu, Paul Romeo Postelnicu, Danut Popoiu, Adrian Colin, 
Neculai Tanase, Cristinel Susu, Daniel Gongu si Mioara Lazar si 7 voturi „pentru” ale d-nilor 
consilieri Bogdan Matisan, Liviu Oloeriu, Laurentiu Veber, Rodica Boboc, Gabriel 
Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru. 

  
In continuare d-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar prezinta proiectul ordinii de zi 

care cuprinde: 
 
1.  proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului 
Focsani, pe anul 2009; 
 
 Se supune la vot ordinea de zi  si se aproba cu 17 de voturi “pentru”. 
  

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea  rectificarii bugetului 
general al municipiului Focsani, pe anul 2009. 

Ia cuvantul dl. consilier Daniel Gongu „vreau sa fac doar o remarca. Ma bucur foarte 
mult pentu ca s-a gasit o solutie pentru plata salariilor asistentilor personali ai persoanelor 
cu handicap, cunosc foarte bine situatie pentru ca dl. director Ciobotaru Mihai mi-a 
prezentat in detaliu aceasta situatie dificila in care se afla.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 190 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar constata ca a fost epuizat punctul 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, 
                   Mioara Lazar                                                         Eduard-Marian Corhana 
                                                                                                               
 

  INTOCMIT, 
                                                                                                          Daniela Bobeica  
 
BD/1 ex. 


