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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 25 martie 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 25.03.2009, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 829 / 
23.03.2009, 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 nemotivat de la sedinta d-nii consilieri Vasile Pintilie, Neagu Nistoroiu si 
Gheorghe Stan. Absenteaza si d-nii consilieri Doina Fodoreanu si Neculai Tanase fiind 
plecati din localitate. 
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 Iulian Alexandru – sef birou constatare si impunere, 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-nul Adrian Imireanu – inspector de specialitate 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-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public de comunitar de evidenta persoanelor. 

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

  
In continuare d-na Presedinte de sedinta prezinta proiectul ordinii de zi care cuprinde: 
 
-  proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr.1- bunuri imobile, la 
Hotararea Consiliului Local nr. 167/2003 pentru insusirea inventarului bunurilor ce apartin 
domeniului public al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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- proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la studiul de 
fezabilitate pentru obiectivul de investitii: ,,Reabilitare si modernizare spatii publice urbane 
in zona de actiune sud-est” a municipiului Focsani; 
  
- proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitare si modernizare 
spatii publice urbane in zona de actiune sud-est” a municipiului Focsani, la Agentia de 
Dezvoltare Regionala Sud-Est si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect ; 
                             
- proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la studiul de de 
fezabilitate pentru obiectivul de investitii:,, Reabilitare si extindere spatii verzi in zona de 
actiune sud-est” a municipiului Focsani; 
 

- proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitare si 
extindere spatii verzi in zona de actiune sud-est” a municipiului Focsani, la Agentia de 
Dezvoltare Regionala Sud-Est si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect; 
     

- proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la studiul de 
oportunitate pentru obiectivul de investitii: ,,Sistem de supraveghere pentru cresterea 
sigurantei si prevenirea criminalitatii” in municipiul Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ,,Sistem de supraveghere 
pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii” in municipiul Focsani, la Agentia de 
Dezvoltare Regionala Sud-Est si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana pentru zona 
de actiune sud-est” a municipiului Focsani. 
 
 Ia cuvantul dl. consilier Paul Romeo Postelnicu “inainte de a intra pe ordinea de zi 
as avea o intrebare pentru dl. primar Decebal Bacinschi, as vrea sa stiu daca dispozitia a 
fost supusa controlului de legalitate a d-nei prefect si daca da, daca a fost de acord cu 
aceasta sedinta?” 
 Dl. primar Decebal Bacinschi raspunde d-lui consilier Paul Romeo Postelnicu “da”. 
 Se supune la vot ordinea de zi  si se aproba cu 16 de voturi “pentru”. 
 Ia cuvantul dl. primar Decebal Bacinschi “cer permisiunea, inainte a a supune 
aprobarii aceste proiecte, cinci minute sa ne prezinte cel care a lucrat la acest proiect, ce 
dorim sa aprobam astazi.” 
 Dl. Adrian Imireanu inspector de specialitate in cadrul serviciului comunicare face 
prezentarea proiectului ce se doreste a fi aprobat “obiectivul domeniului de interventie este 
cresterea calitatii vietii, crearea de noi locuri de munca in orase prin reabilitarea 
infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale precum 
si prin dezvoltarea structurilor de sprijin. In cadrul acestei linii de finantare se intocmeste un 
plan integral de dezvotare urbana care se refera la o zona de actiune strict delimitate. 
Avand in vedere nivelul dezechilibrat de dezvoltare a investitiilor, noi am propus definirea 
zonei de actiune in partea de sud – est a municipiului care sa cuprinda cartierul sud si 
cartierul Mindresti. Ca si obligativitate zona de actiune trebuie sa aiba peste 10.000 de 
locuitori. Acest plan poate sa includa mai multe proiecte din diverse categorii de proiecte: 
proiecte privind infrastructura urbana, proiecte privind spatiile verzi sau in domeniu social. 
Obiectivul general al planului de dezvoltare urbana este sprijinirea dezvoltarii economice 
sociale echilibrate teritorial si durabile a municipiului, imbunatatirea conditiilor infrastructurii 
si ale serviciilor publice pentru a face din zona de actiune un loc mai atractiv pentru a locui 
si a investi. Pentru a atinge obiectivul acestui plan integrat, noi am propus derularea 
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urmatoarelor proiecte in zona de actiune, toate proiectele se desfasoara in aceeasi zona. 
Reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane, reabilitarea si extinderea spatiilor 
verzi si sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii. 
Actiunile propuse in cadrul primului proiect sunt: astfaltarea strazilor din pamant sau 
balastate din zona de actiune, modernizarea strazilor existente, amenajarea si 
modernizarea trotuarelor, extinderea spatiilor de parcare existenta si amenajarea de 
parcari noi, amenajarea si modernizarea statiilor de autobuz, precum si realizarea de noi 
statii de autobuz, amenajarea unor piste de biciclisti, extinderea si modernizarea utilitatilor 
publice subterane aflate in corpul drumului, realizarea infrastructurii de comunicatii. In cel 
de-al doilea proiect care se refera la spatiile verzi, practic sunt actiuni privind crearea de noi 
spatii verzi si modernizarea celor existente, lucrarile care se vor desfasura in acest proiect 
incep de la demontarea constructiilor metalice, doborarea arborilor maturi care pun in 
pericol siguranta cladirilor, defrisarea gardurilor vii si ulterior se vine cu plantarea de arbori 
si arbusti, garduri vii si lucrari de gazonare. In cel de-al treilea proiect, sistem de 
supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii, practic sunt trei 
activitati principale: achizitia camerelor video si instalarea acestora in zonele care pot 
influenta siguranta cetatenilor, realizarea legaturilor intre camere si centrul de monitorizare 
si achizitia si instalarea echipamentelor necesare centrului de monitorizare, inregistrare si 
stocare a imaginii. Avem sursele de finantare, bugetele fiecarui proiect pe surse de 
finantare, valoarea nerambursabila solicitata, contributia proprie la costurile eligibile, 
contributia asta proprie este 2% din valoarea eligibila, costurile neeligibile sunt costuri care 
nu sunt eligibile dar trebuie incluse in proiect si totalul pe proiect. Zona de actiune urbana 
asa cum am spus cuprinde zona Mindresti, cartierul sud si zona laminar. Atat la 
infrastructura urbana cat si la spatii verzi se va actiona in aceste zone de interventie. La 
aceasta se refera planul intregat de dezvoltare urbana. 

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

Ia cuvantul dl. consilier Radu Nitu „vreau sa spun ca este laudabila initiativa 
Primariei de a atrage fonduri si sa dea Bunul Dumnezeu sa se realizeze acest proiect, care 
include aceste trei zone: Mindrestiul, sudul si zona laminorului. Eu as veni cu o completare 
la Mindresti. Sunt doua strazi uitate, una nu are nici apa curenta la aceasta ora, este vorba 
de strada Galati si de strada Drumusor, aceasta din urma nu are o denumire dar in aceasta 
zona sunt contruite peste 40 de case, daca este posibil sa fie incluse acestea doua pentru 
ca au o lungime destul de mare si nu stiu daca dupa aceea daca se poate sau nu se poate 
prinde in proiect, daca se aproba. Totusi zic ca trebuie sa continuam acest efort, sa se 
rezolve si sa fie atrase aceste fonduri in realizarea acestor obiective pe care si le-a propus 
Primaria si Consiliul local.” 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar precizeaza „am si eu o intrebare de pus, 
vis-a-vis de aceste proiecte pentru ca ele sunt legate unul de altul. De ce nu a fost supus 
dezbaterii publice, este de interes si oamenii ar trebui sa stie si nu as vrea sa ne trezim 
dupa cateva zile ca nu va fi avizat sau controlul de legalitate nu va fi exercitat asa cum 
trebuie.” 

Dl. consilier Radu Nitu „acest proiect a fost supus dezbaterii in cartierul Mindresti 
acum doua saptamani, intr-o zi de joi am avut acolo intalnire, peste 150 de cetateni si au 
luat la cunostinta despre aceasta initiativa”. 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „inteleg ca in cartierul Mindresti, mai este 
vorba de un cartier, cartierul sud.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „d-le Dan Cazaciuc sef serviciu comunicare s-a 
respectat procedura legala, a fost dat pe site-ul Primariei?” 
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Dl. Dan Cazaciuc sef serviciu comunicare „a fost comunicat pe site-ul Primariei, in 
mass-media si info-chioscuri.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „la nivelul judetului avem un program de canalizare si 
alimentare cu apa. Pentru ca anumite zone se suprapun cu acest proiect am procedat in 
felul urmator: practic am scos acele strazi care se regasesc in proiectul de alimentare cu 
apa si canalizare din planurile Companiei de Utilitati Publice, iar noi aici am venit numai cu 
a completa aceste bucati sau mai bine zis tronsoane de canalizare si alimentare cu apa, 
pentru ca dupa cum ati vazut si dumneavoastra este un procent mai mic de alimentare si 
canalizare cu apa. De cele doua strazi de care spuneti dumneavoastra trebuie sa verificam 
daca Compania de Utilitati Publice nu a prins aceste doua strazi in programul de refacere 
canalizare si alimentare cu apa.” 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „ mai am o intrebare d-le primar Decebal 
Bacinschi, este foarte important ca sudul si Mindrestiul care au fost si sunt in continuare 
niste cartiere mai defavorizare, ma intereseaza totusi si zona Obor pentru ca in zona Obor 
sunt foarte multe probleme si cetatenii de acolo doresc foarte mult sa beneficieze in 
asemenea proiecte”. 

Dl. primar Decebal Bacinschi „sper ca la primul program sa avem posibilitatea sa 
venim cu un alt proiect. Deci acum acest program, se poate adresa numai unei anumite 
zone, asa cum a spus si dl. Adrian Imireanu un pic mai devreme, zona trebuie sa 
depaseasca cel putin 10.000 de locuitori, banii alocati pentru regiunea de dezvoltare 
acestei axe sunt limitati si am incercat sa ne incadram in sumele de bani care ar putea sa 
ne revina la acest proiect.” 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „despre cate camere vorbim? 
Dl. Adrian Imireanu raspunde d-nei presedinte de sedinta Mioara Lazar „32 de 

camere”. 
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 16 

voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 79 
Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiectul de hotarare privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici la studiul de fezabilitate pentru obiectivul de 
investitii: ,,Reabilitare si modernizare spatii publice urbane in zona de actiune sud-
est” a municipiului Focsani. 

Dl. primar Decebal Bacinschi „domnilor consilieri v-as ruga sa fiti de acord cu o 
modificare si aceasta este valabila la toate proiectele. Luni am dat drumul la convocator, 
marti am primit niste indicatii cum sa se numeasca aceste proiecte si atunci o sa trebuiasca 
sa modificam un pic titlul acestor proiecte si as ruga ca aici la acest proiect sa sune in felul 
urmator „proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare si modernizare spatii publice 
urbane in zona de actiune sud-est” a municipiului Focsani”, se duce prima data faza de 
studiu de fezabilitate si apoi indicatorii tehnico economici, v-as ruga sa fiti de acord ca 
proiectul de hotarare sa apara cu aceasta titulatura. 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „ este vorba de un amendament d-le 
primar Decebal Bacinschi, atunci el se formuleaza si o sa-l supunem la vot.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „as vrea sa intreb pentru ca citesc in proiect 
referitor la starea generala a carosabilului, se va reface imbracamintea carosabila 
degradata, bordurile rupte, rasturnate sau innecate? Vreau sa va intreb se va reface si 
imbracamintea astfaltica care lipseste cu desavarsire si trotuarele ca lipsesc cu desavarsire 
sau doar se modernizeaza cele deja existente? Va intreb asta pentru ca vorbind mai 
devreme cu dl. Adrian Imireanu, la fel mi-a spus si dansul ca nu se fac strazi noi, ci doar se 
modernizeaza cele existente.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „astfaltarea strazilor din pamant sau balastate din zona 
de actiune, deci aici intervenim complet. Modernizarea strazilor existente, iar modernizare 
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inseamna schimbarea bordurilor, schimbarea astfaltului, refacerea totuarelor, etc., acolo 
unde este cazul se vor face trotuare si se vor pune borduri.” 

Dl consilier Mugurel Cosmin Malureanu „as vrea ca acest proiect sa se desfasoare 
intr-o buna colaborare si cu proiectul Companiei de Utilitati Publice de aductiune cu apa si 
canalizare, nu intai sa astfaltam aceste strazi si apoi sa le taiem si sa punem canalizarile, 
adica sa se faca intai canalizarea, aductiunea cu apa si apoi sa le astfaltam.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „aveti dreptate numai ca proiectul  celor de la CUP 
este mult mai avansat decat noi, el practic ar trebui ca la inceputul lunii septembrie sau 
octombrie sa inceapa aceasta lucrare, dupa ce ei vor finaliza aceste lucrari vom interveni 
noi.” 
 Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta cu 16 voturi „abtinere”. 
 D-na presedinte de sedinta, Mioara Lazar supune la vot proiectul de hotarare cu 
amendamentul propus si se adopta cu 16 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 80 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiectul de hotarare privind aprobarea 
depunerii proiectului ,,Reabilitare si modernizare spatii publice urbane in zona de 
actiune sud-est” a municipiului Focsani, la Agentia de Dezvoltare Regionala Sud-Est 
si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 16 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 81 

Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiectul de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici la studiul de de fezabilitate pentru obiectivul de 
investitii: “Reabilitare si extindere spatii verzi in zona de actiune sud-est” a 
municipiului Focsani. 

Ia cuvantul dl. primar Decebal Bacinschi „si aici o sa faceti dumneavoastra 
amendamentul si se va numi „proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate 
si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Modernizare si extindere 
spatii verzi in zona de actiune sud-est” a municipiului Focsani. Nu au fost de acord cu 
cuvantul “reabilitare” s-a modificat in “modernizare”  si a aparut si aceasta modificare.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta cu 16 voturi „abtinere”. 
 D-na presedinte de sedinta, Mioara Lazar supune la vot proiectul de hotarare cu 
amendamentul propus si se adopta cu 16 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 82. 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiectul de hotarare privind aprobarea 
aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitare si extindere spatii verzi in zona de 
actiune sud-est” a municipiului Focsani, la Agentia de Dezvoltare Regionala Sud-Est 
si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect. 

Ia cuvantul dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „d-na presedinte de sedinta Mioara 
Lazar si aici, dar si probabil la prima hotarare pe care am amendat-o, ar trebui probabil si in 
corpul hotararii sa facem acelasi lucru la art. 1, nu numai titlul, pentru a respecta procedura 
trebuie un amendament si pentru art. 1 in acelasi sens.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „as vrea sa spun ca proiectul se va numi proiect de 
hotarare privind aprobarea depunerii proiectului modernizare si extindere spatii verzi in 
zona de actiune sud-est a municipiului Focsani, la Agentia de Dezvoltare Regionala Sud-
Est si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect. Se schimba modernizare in loc de 
reabilitare iar textul ramane acelasi”. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta cu 16 voturi „abtinere”. 

D-na presedinte de sedinta, Mioara Lazar supune la vot proiectul de hotarare cu 
amendamentul propus si se adopta cu 16 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 83. 
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Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiectul de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici la studiul de oportunitate pentru obiectivul de 
investitii: ,,Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea 
criminalitatii” in municipiul Focsani. 

Dl. primar Decebal Bacinschi „si aici se schimba si proiectul de hotarare va suna 
astfel proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate si a  indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii sistem de supraveghere pentru cresterea 
sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Focsani”. 

Dl. consilier Adrian Colin „as dori sa stiu daca in sala este vreun reprezentant al 
firmei care a intocmit studiu de fezabilitate, constat ca nu este. Vreau sa stiu daca in acest 
studiu de fezabilitate sunt preturi pentru echipamentele ce vor fi achizitionate si care a fost 
baza de calcul, deci pe ce s-au bazat cand au luat aceste preturi pentru ca unele sunt 
preturi foarte mari, altele sunt foarte mici, relativ la cerintele acestui proiect. Care a fost 
baza de calcul cand s-au facut aceste preturi? Banuiesc ca in urma acestui proiect va urma 
o licitatie si va fi o firma care va castiga si sper ca, caietul de sarcini sa nu fie facut cu 
dedicatie, sa fie un anumit tip de comunicatie pe care o realizeaza o singura firma in 
aceasta zona a tarii”. 

Dl. primar Decebal Bacinschi „noi acum am facut un studiu, deci noi acum aprobam 
un studiu si indicatorii unui studiu, in conditiile in care acest proiect pe care il depunem noi 
la Regiunea de Dezvoltare va trece de comisia care va verifica treaba aceasta si va primi 
ok-ul, va merge in continuare la Ministerul Dezvoltarii, unde va intra iarasi intr-o verficare. 
Aici se va spune mai mult, este corect, este bine intocmit, urmareste acele criterii propuse 
la intocmirea proiectului. In momentul in care s-a spus aveti dreptul, a castigat acest 
proiect, urmeaza sa comandam proiectul tehnic si in acel moment Ministerul scoate la 
licitatie. Poate sa fie si licitatie internationala, scoate la licitatie acest proiect, vor participa 
firme si functie de cel mai bun pret, timp, etc., va castiga firma respectiva. Asa am procedat 
si pana acum si cu Piata Unirii, noi nu am fost implicati in treaba aceasta. Nu Primaria 
organizeaza. In momentul in care acest proiect va ajunge sa primeasca unda verde pentru 
a putea fi comandat proiectul tehnic, scoaterea la licitatie, sunt convins ca va fi o firma de 
consultanta care se va ocupa de toata treaba aceasta, de acum treburile acestea ajung la 
Minister si nu la noi”. 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „cred s-a strecurat o eroare in proiectul de 
hotarare si anume ca art. 1 se refera la o alta hotarare si as propune sa-l punem de acord 
cu titlul si obiectivul hotararii”. 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „ este o greseala de tehnoredactare, imi 
permit sa spun asta.” 

Intervine dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „ d-na presedinte de sedinta Mioara 
Lazar v-as propune sa depasim treaba aceasta, amendamentul respectiv il folosim si 
pentru art. 1.” 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „ vreau sa stiu  ca nu am putut constata de 
aici, cat costa o camera, ati spus ca sunt 36, parca, cat costa o camera 1 miliard de lei 
vechi?” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „o camera video color, inclusiv consola si accesorii  de 
montare, tablou electric, cutie de protectie, cabluri, etc., cand a dat acest pret de aproape 
5.000 euro l-a dat de undeva, nu l-a dat din buzunar.” 

Dl. consilier Adrian Colin „sincer va spun ca pretul este prea mare pentru o camera 
de tip DOM cu toate accesoriile prevazute acolo. Lucrez in domeniu si ma pricep si 
preturile sunt foarte mari.” 

Dl. consilier George Mardare „aceasta parere poate sa o dea numai un specialist pe 
care-l chemam sa ne faca o expertiza de pret, se cere o parere autorizata, sunt mii si mii 
de tipuri de camere, acestea sunt luate dintr-un catalog, sunt zeci si mii de cataloage.” 
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Dl. primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilieri noi nu discutam acum proiectul 
tehnic, noi discutam un studiu facut pentru acest proiect. In momentul in care se va veni cu 
proiectul tehnic atunci vom putea vedea si se va spune exact caracteristicile, de unde au 
luat, din ce cataloage, cui i s-a adresat. Acum noi practic am facut un nivel de pret, o suma 
estimativa pe care noi nu trebuie sa o depasim in proiectul acesta, s-ar putea sa venim cu 
valori mult sub sumele acestea pe care noi le-am prevazut in acesti indicatori. Deci practic 
este o estimare, pentru ca aveam timp intr-o luna si jumatate sa realizez cat costa toate 
drumurile, aleile, parcarile, sudul, etc., va dati seama ca toate lucrurile acestea s-au facut 
mergand si vazand terenul, luand plansele si in acelasi timp incercand sa transpui fara a 
intra in ridicari topo, fara a intra in cantitati masurabile care apoi sa fie tranaspuse in deviz 
si apoi sa faca o evaluare corecta.” 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „inteleg ca se merge pe nivelul maxim a 
pretului indiferent despre ce vorbim, ca ulterior in momentul in care se lucreaza ele normal 
se diminueaza.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta cu 16 voturi „abtinere”. 
 D-na presedinte de sedinta, Mioara Lazar supune la vot proiectul de hotarare cu 
amendamentul propus si se adopta cu 16 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 84 

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiectul de hotarare privind aprobarea 
depunerii proiectului ,,Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei si 
prevenirea criminalitatii” in municipiul Focsani, la Agentia de Dezvoltare Regionala 
Sud-Est si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 16 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 85 

Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiectul de hotarare privind aprobarea 
Planului Integrat de Dezvoltare Urbana pentru zona de actiune sud-est” a 
municipiului Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 16 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 86 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar 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. 
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