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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 3 decembrie 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 03.12.2009, sedinta convocata de grupul de consilieri locali ai Partidului 
Social Democrat si al Partidului National Liberal, 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 Paul Romeo Postelnicu si Danut Popoiu. 
La sedinta participa: 
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 d-nul Liviu-Dan Pogorevici – director executiv, Directia  administratie publica locala;     
 d-na Micsunica Baciu – Director executiv Directia resurse umane; 
 d-na Vasilica Petronie – consilier compartiment energetic, contracte, achizitii; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu fond locativ; 
 d-na Mioara Huica – sef serviciu investitii; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare. 
 d-na Maria Murgoci – director Ansamblul folcloric „Tara Vrancei”. 

 
             La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti 
ai mass-mediei locale. 
 
 Ia cuvantul dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “am discutat 
telefonic cu dl. consilier Paul Romeo Postelnicu si mi-a spus ca este in imposibilitate de a 
se prezenta astazi la sedinta, motiv pentru care va rog sa faceti propunerea ca functia de 
presedinte de sedinta sa fie exercitata de un consilier local din Consiliul local  municipal. 
 Dl. consilier Vasile Dobre “propun pentru astazi, pentru aceasta sedinta pentru 
functia de presedinte de sedinta pe d-na consilier Doina Fodoreanu.” 
 Nu mai sunt alte propuneri si se supune la vot si se aproba cu 19 voturi 
“pentru”,hotararea nr. 311. 
 

In continuare d-na Presedinte de sedinta prezinta proiectul ordinii de zi: 
 
 1. proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea contractarii unei finantari rambursabile 
interne / externe in valoare de maxim 24.500.000 lei, in vederea realizarii unor obiective de 
investitii de interes local. 
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 Ia cuvantul d-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu “buna ziua, in sala sunt 
prezenti un numar de 19 consilieri si declare deschisa sedinta. Daca mai discutii sau doriti 
completari la ordinea de zi.” 
 Dl. consilier Neculai Tanase “noi, cel putin grupul nostru de consilieri, ne-am dorit sa 
introducem pe ordinea de zi un proiect de hotarare prin care ajutam acele persoane care 
au fost evacuate din apartamentele lor si care au stat sub cerul liber, circa 8 zile. Am 
considerat ca nu ar fi rau ca noi alesii Focsaniului sa aprobam un ajutor pentru aceste 
persoane, macar pentru a traversa aceasta iarna, tinand cont ca suntem chiar in mijlocul 
iernii. Din pacate la comisie nu s-a acceptat acest lucru si mie imi pare rau pentru acest 
fapt. Acesta ar fi un prim aspect. Pentru celalalt proiect cu imprumutul stiti foarte bine ca 
am votat de nenumarate ori impotriva.” 
 Intervine d-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu “d-le consilier Neculai 
Tanase, numai putin va rog, nu am trecut la ordinea de zi, zic sa reveniti cu discutia in 
momentul in care vom discuta proiectul.” 
 Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 13 de voturi “pentru” si 6 voturi 
“abtinere” a d-nilor consilieri Mugurel Cosmin Malureanu, Daniel Gongu, Neculai Tanase, 
Cristinel Susu, Adrian Colin, Mioara Lazar. 
 Ia cuvantul dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “va rog sa-mi 
permiteti sa ofer cateva explicatii vis-à-vis de solicitarea grupului de consilieri PDL. In 
cursul zilei de ieri a fost depusa in 4 exemplare o solicitare prin care se dorea acordarea 
unui ajutor de urgenta familiei Bulinej Niculina si Ghita, in valoare de 4.000 lei ca urmare a 
faptului ca aceasta familie a fost evacuate. Am discutat cu colegii de la ENET, am aflat ca 
aceasta evacuare a avut loc la solicitarea fostului sot al d-nei Bulinej Niculina, respectiv 
Bulinej Ghita, care a castigat in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, 
partajarea acelui apartament pentru care s-a declansat procedura de evacuare silita. Suma 
a fost repartizata pentru creditorii CUP undeva la 9.000 lei, ENET undeva la 7.000 lei, 
Primaria Focsani aproape 1.000 lei, jumatate din suma rezultata din vanzare a fost 
restituita fostului sot, iar aproximativ 3.100 lei se afla disponibilizati intr-un cont, nu stiu la 
ce banca, pe care d-na Bulinej Niculina ii poate ridica in orice moment. Nu a ridicat banii 
motivat de faptul ca de 2 ani de zile, am inteles ca nu mai are carte de identitate. Biroul 
executorului public Birsan Firel ia facut cunoscut ca suma este disponibilizata in cont 
urmeaza ca dansa sa-si primeasca suma. In ceea ce priveste fondul problemei am inceput 
prin a va spune ca a fost depusa solicitarea grupului de consilieri PDL, invocandu-se in 
preambulul acestui proiect de hotarare art. 28, care confera anumite atributii primarului 
unitatii administrativ teritoriale. In acest interval de timp, familia Bulinej sau d-na Bulinej 
Niculina si concubinul acesteia s-au prezentat la serviciul de asistenta sociala, au fost 
indrumati la cantina de ajutor social si sunt in evidentele cantinei de ajutor social, primesc 
de acolo hrana, in acelasi timp li s-a recomandat sa depuna solicitare pentru intocmirea 
dosarului in conformitate cu Legea nr. 416, privind venitul minim garantat si ajungand la 
solicitarea sau fondul acestui proiect, nu consiliul local are competente pentru acordarea 
unui ajutor de urgenta in astfel de situatii. In astfel de situatii exista o hotarare a consiliului 
local prin care serviciul social este imputernicit sa intocmeasca anchete sociale si sa faca 
propuneri pentru ca in baza dispozitiei emise de catre primarul municipiului sa se acorde o 
suma de bani. Acesta este motivul pentru care nu am acceptat sa avizez un proiect de 
hotarare de o asemenea maniera si in acest sens v-am formulat un raspuns care v-a fost 
inaintat la comisii, acum 15 minute pentru fiecare grup reprezentat in consiliul local, 
documentul prin care familia a cerut, precum si raspunsul asa cum l-am gandit.” 

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu “d-na consilier Mioara Lazar ordinea 
de zi a fost aprobata nu are rost sa mai pierdem vremea pe acest subiect, daca doriti si 
colegii vor fi de acord, facem un punct diverse si dicutam.”  
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Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarire privind aprobarea 
contractarii unei finantari rambursabile interne / externe in valoare de maxim 
24.500.000 lei, in vederea realizarii unor obiective de investitii de interes local. 

Ia cuvantul dl. consilier Neculai Tanase „am observat ca sunteti mai severa cu noi, 
un proiect de hotarare care era pentru ajutorarea unor persoane.” 

Intervine d-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „dl. consilier Neculai Tanase 
va rog frumos sa respectati regulamentul, discutam proiectul de hotarare care este pe 
ordinea de zi, dupa discutam la diverse.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „acest proiect de hotarare pe care il discutam astazi a 
mai fost discutat de vreo 4 ori pana acum, daca nu ma insel si cel putin noi consilierii PDL 
am spus foarte clar ca in momentul de fata nu este necesar acest imprumut pentru ca nu 
se poate face absolut nimic, este iarna, noi suntem de acord sa facem un imprumut, dar 
trebuie vazut daca locuitorii municipiului Focsanidaca sunt de acord cu acest imprumut sau 
marimea acestui imprumut. Oricum lucrurile nu trebuie facute asa cu ochii inchisi, de aceea 
noi ne rezervam dreptul de a nu participa la acest vot pentru ca noi deja l-am dat de vreo 
cateva ori pana acum si din cate stiu eu, chiar si colegii nostri de la PNL ca acum s-a 
schimbat opiniile, asta este o chestiune de constiinta.” 

Dl. consilier Mugurel Comin Malureanu „d-na presedinte de sedinta Doina 
Fodoreanu, d-le primar Decebal Bacinschi, stimati colegi, consider jicnitor pentru cetatenii 
municipiului Focsani introducerea pentru a nu stiu cata oara, a acestui proiect pe ordinea 
de zi, iar grupul PDL le doreste colegilor de la PNL sa se bucure din plin de postul de 
viceprimar pe care si l-au negociat votand acest proiect.” 

Dl. consilier Daniel Gongu „am si eu o intrebare, tinand cont ca initial s-a initiat. s-a 
aprobat acel imprumut de 500 miliarde de lei vechi, 50 milioane, s-a cheltuit 28 milioane, de 
ce pana acum noul imprumut nu s-a propus sa fie de 28 milioane si nu de 22 de milioane, 
diferenta dintre 28 milioane si 50 milioane este de 22 milioane. Initial s-a discutat de un 
imprumut de 50 milioane lei.” 

Intervine d-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu, d-le consilier Daniel Gongu 
sunteti in totala eroare, Consiliul Local care a fost pana in 2008 a aprobat contractarea unui 
imprumut de 500 miliarde de lei vechi, din acest imprumut 280 miliarde lei au fost cheltuite.” 

Dl. consilier Daniel Gongu „de ce nu cerem diferanta de 220 miliarde lei si cerem 
250 miliarde lei.” 

D-na presedinta de sedinta Doina Fodoreanu „pentru ca sunt lucrari suplimentare 
probabil care au aparut, asta nu-mi puneti intrebarea mie, intrebati personalul de 
specialitate, d-na Huica este aici.” 

Dl. consilier Daniel Gongu „aprobam acest credit, dar de ce nu solicitam un credit 
mai mare in care sa includem si resbilitarea blocurilor din oras d-le primar Decebal 
Bacinschi daca tot este sa facem un imprumut, pentru ca ne plangem ca nu avem bani, 
sunt doar 3 blocuri in tot municipiul Focsani in aceasta situatie. Din cate stiu ca am 
participat la 4 din cele 6 intalniri pe care le-ati avut dumeavoastra si noi cu cetatenii 
municipiului Focsani, cred ca problema principala care s-a discutat a fost reabilitarea 
blocurilor, a fost o idee foarte buna a guvernului, oamenii au fost foarte multumuti si noi nu 
luam in considerare aceste lucruri. Vrem reabilitarea strazilor, dar oamenii totusi vor si 
reabilitarea blocurilor, nu se discuta despre un imprumut despre reabilitarea blocurilor, 
pentru ca gradul de indatorare pana in 2012 va avea un varf de 20%, iar pana la 30% cat 
ne permite legea si putem duce, eu zic ca sunt niste bani pe care-i putem aloca si chiar ne 
putem gandi la un imprumut de genul acesta.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „in primul rand suma aceasta pe care am solicitat-o 
este o suma pentru anumite lucrari ce urmeaza a fi executate in municipiul Focsani in 
functie de de proiectele pe care le avem. Discutia pe care am avut-o cu dumneavoastra a 
fost urmatoarea, in conditiile in care noi vom aproba acest imprumut, urmeaza toata 
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procedura legala pentru obtinerea acestui imprumut, care poate dura o luna, doua luni, nu 
depinde de noi. Intre timp noi putem sa srabilim exact ce lucrari vrem sa facem de 245 
miliarde lei, cat este acest proiect. Ideea dumneavoastra nu pot sa spun ca nu este buna, 
noi putem sa venim cu un alt imprumut, daca se doresti si dumneavoastra sunteti de acord 
sa facem treaba aceasta, venim cu o propunere de imprumut pentru reablilitarea fatadelor 
pana la limita care mi se da voie de indatoare a municipiului. Este posibila treaba aceasta, 
o s-o retinem, o sa venim cu propuneri din toate cartierele ca asa mi se pare corect. Stiti ca 
saptamana viitoare terminam reabilitarea a 5 blocuri din cartierul sud, intr-adevar oamenii 
sunt multumiti de ceea ce se face, putem veni si cu aceasta treaba, nu este nici un fel de 
problema, consider camai avem loc sa mai facem inca un imprumut pentru asemenea 
lucrari, sunt de acord si cred ca si d-nii consilieri sunt de acord, pentru ca sunt convins ca 
drumurile si reabilitarea termica sunt doua lucrari foarte importate in municipiul Focsani in 
urmatorii ani.” 

Dl. consilier Adrian Colin „asa cum a spus si colegul meu dl. consilier Neculai 
Tanase, nu voi participa la votarea acestui proiect. Inainte de a parasi sala vreau sa aduc 
aminte d-nelor si d-nilor consilieri ca imaginea noastra a fost stirbita alaturi de imaginea 
colegilor de la PNL prin afisarea pe acele panouri ale rusinii. Vreau, inainte de a parasi 
sala, sa inmanez un document colegilor liberali, sa le aduc aminte de liberalii care au stat 
cu demnitate in fata poporului roman.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „eu stiu ca la PDL ei au fost instruiti ca iarna nu e ca 
vara, asa au fost invatati si cu toate astea nu pun in aplicare. In ce priveste viceprimarii nu 
stiu de ce sunteti agitati pentru ca colegii de la PNL aveau varianta unui viceprimar in orice 
formula. Tot va mirati ca am introdus de vreo cateva ori proiectul, cand e vorba de cetateni 
am spus-o toti de aici si vad ca si alti colegi au imbratisat aceasta ideea. Vom introduce 
acest proiect pentru ca este pentru cetateni, pentru drumurile din municipiul Focsani. Ma 
mir ca propuneri in sedinta aceasta si va intrebati de ce nu facem un imprumut mai mare, 
ma intreba daca acum am pune un imprumut de 500 milioane l-ati aproba? In ce priveste 
izolarea termica a blocurilor, este una dintre prioritatile municipiului dupa mine si necesarul 
pentru care primaria va participa in acest program se va sti probabil anul viitor, nu ne 
opreste nimeni sa facem un credit poate chiar foarte avantajos pentru indeplinirea acestui 
program.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „as fi inceput altfel, dar acest material care ne-a fost 
inmanat ma obliga sa incep prin a spune ca in decursul timpului liberalii intotdeauna au fost 
in stare sa ia decizii indraznete si decizii importante pentru soarta acestei tari. Nu stiu daca 
ceea ce facem noi astazi, ceea  ce face PNL astazi se va putea ridica la nivelul acelor 
decizii care au fost luate de catre inaintasii nostri liberali. Ramane ca timpul sa conforme 
sau sa infirme acest lucru, in schimb noi avem datoria sa incercam pentru ca intr-adevar 
asa cum au mers lucrurile cel putin in ultimul an, nu mai pot sa mearga si trebuie facut ceva 
pentru a incerca sa schimbam in bine aceasta stare de lucru. Cat priveste trimiterea 
colegilor nostri de la PDL catre actiunea colegilor de la PSD cu acele poze afisate pe strazi, 
noi am fost impotriva, am criticat, gestul colegilor de la PSD, nu ne schimbam parerea, 
afirmam si acum  ca a fost un gest, care cel putin din punct de vedere colegial nu a fost la 
locul lui, dar am fost in campanie electorala si daca dumnealor asa au considerat de 
cuviinta ca trebuie sa faca campanie electorala, asa au facut. Eu apreciez ca acest material 
care ne-a fost pus in fata de catre colegii de la PDL, gestul dumnealor de a ne pune acest 
material in fata nu este cu nimic mai prejos decat gestul pe care l-au facut colegii de la 
PSD afisandu-ne pozele in capatul strazilor neasfaltate din municipiul Focsani si de aceea 
vreau sa le multumesc atat colegilor de la PSD pentru gestul lor, cat si colegilor de la PDL 
pentru a le da lectii de ceea ce inseamna liberalismul in Romania, consider ca este bine sa 
vorbim despre ceea ce stim si acolo unde nu stim despre ce este vorba, este bine sa ne 
abtinem. Acum cateva precizari in legatura cu acest proiect, este bine stiut ca noi cei patru 
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din PNL ne-am opus acestui proiect pentru ca asa cum stim, eram in fata unei campanii 
electorale si ne gandeam, era foarte posibil, ca votand acest proiect cu luni de zile in urma, 
el sa poata fi folosit de catre unii sau de catre altii ca si avantaj electoral in aceasta 
campanie electorala. Acesta era unul dintre motivele pentru care noi ne-am abtinut pana in 
momentul de fata, la a vota acest proiect de hotarare, apoi ne gandeam ca vine iarna si vor 
putea sa inceapa lucrarile in aceasta perioada si vom risipi niste bani incepand lucrarile in 
conditii necorespunzatoare de vreme. Iata ca, campania este aproape pe terminate, iata ca 
suntem in mijlocul iernii, aprobam acest proiect de hotarare acum cand in opinia noastra nu 
mai poate sa influenteze nici campania electorala si nici nu mai pot fi demarate lucrarile 
pentru ca intr-adevar iarna s-a instalat sau se va instala curand pe meleagurile noastre. De 
aceea vreau sa-l intreb pe dl. primar Decebal Bacinschi, sa ne spuna cand are de gand sa 
inceapa aceste lucrari, ca sa fim foarte clari pentru toata lumea, ca sa ramana foarte clar 
acest lucru pentru toata lumea si pe d-na director Natasa Nemes daca rata care va trebui 
sa fie rambursata la acest imprumut in anul 2010, in urma analizei pe care a facut-o asupra  
bugetului local pe 2010, poate fi sau nu suportata?” 

D-na director economic Natasa Nemes „in urma estimarii bugetului pe anul 2010 
suma de 971 mii lei reprezinta 1%. Daca se aproba acest imprumut in ianuarie incep 
demersurile vor dura intre 3 si 6 luni. Procedura poate dura mai mult de 3 luni in conditiile 
in care se va repeta anuntul pentru licitatie, daca nu vom avea ofertanti.” 

Dl. consilier Daniel Gongu „vreau sa ma adresez d-lui consilier Vasile Dobre si sa-i 
aduc aminte ca vineri am avut o sedinta extraordinara in care a fost respins acest proiect. 
S-a intamplat ceva de vineri pana astazi, atunci nu eram in iarna? Ce s-a intamplat de 
vineri pana astazi, am intrat in mijlocul iernii? Nu suntem in a treia zi de iarna din cate stiu 
eu conform calendarului. A avut loc un ordin? Ce s-a intamplat, pentru ca vineri era criza, 
iar astazi nu mai este criza.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „spuneam asa, ca noi am asteptat ca d-na director Natasa 
Nemes sa faca un proiect de buget, sa studieze bugetul si sa vada cat si cum ne putem 
incadra, cu cat ne putem incadra, ca si rata de acoperire pentru 2010, intelegem ca d-na 
director Natasa Nemes prin cuvantul pe care l-a avut a facut acest calcul si ne-a facut deja 
o prezentare si iata deci un motiv in plus pentru a vota acest proiect astazi si stimati colegi 
am mai dat un exemplu, o motivatie si anume faptul ca ne aflam la finanul campaniei 
electorale, deci acest proiect nu mai poate influenta campania electorala pentru ca deja 
suntem pe finalul ei. Iata de ce nu l-am votat saptamana trecuta si-l votam astazi, noi 
consideram ca sunt intr-adevar motive intemeiate pentru care nu am votat saptamana 
trecuta si l-am votat astazi.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „deci acum inteleg si eu, de ce dl. primar 
Decebal Bacinschi ne-a acuzat ca nu vrem sa votam acest proiect, pentru ca Oprisan va 
lua voturi. Noi nu am inteles, dar vad ca cei de la liberali deja le era frica de acest lucru si 
motivatia lor pentru care nu au votat a fost aceasta. Am o intrebare pentru dl. primar 
Decebal Bacinschi, pentru d-na director Natasa Nemes, in prima parte a acestui imprumut, 
bani care au fost luati, au fost cuprinde reabilitarea unui numar de 54 de strazi, de fapt 48 
de strazi? Ne puteti spune si noua din cele 48 de strazi cate au fost reabilitate? Si va intreb 
asta pentru ca si in prima parte a imprumutului si in partea asta a imprumutului este 
cuprinsa strada Vilcele si in prima parte, dar si in partea aceasta, de ce nu s-a reabilitat in 
prima parte.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „s-au facut pachete de strazi si am denumit asa, tot ce 
s-a facut in partea de nord a orasului, Vilcele, tot ce a fost in partea de nord-est, prin partea 
obor, deci ele au mers pe pachete. O sa va dau exact sumele, daca doriti, suprafetele, 
cantitatile, mp, cat a costat fiecare investitie realizata pana la aceasta data pentru ca o am 
facuta de la curtea de conturi si v-o pot da si dumneavoastra.” 
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Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „ma scuzati d-le primar Decebal Bacisnchi, 
dar ca sa votam acest proiect ar trebui sa stim si noi ce votam. Vad aici in proiect refacerea 
infrastructurii unor strazi, nu stiu, a fost convocata doar o singura comisie, nu am participat 
toti consilierii la comisii, noi votam dar nu stiu ce votam.” 

D-na consilier Mioara Lazar „vreau sa-l intreb pe dl. coleg consilier Vasile Dobre, 
cand a avut dreptate vineri, cand a sustinut un punct de vedere chiar daca dumnealui a 
raspuns sau astazi pentru ca toate aceste argumente pe care le-am ascultat si dela d-na 
Natasa Nemes, de la toti factorii din consiliu, respectiv din primarie, de fapt datele, 
explicatiile sau argumenetele sunt aceleasi, diferenta intre ceea ce a spus dl. consilier 
Vasile Dobre astazi si ceea ce a spus vinerea trecuta este doar ca se pare ca suntem pe 
ultima suta de metri a campaniei electorale si ca intr-adevar banii nu mai pot fi trimisi sau 
folositi in alte scopuri. Sa inteleg ca ati avut atunci la momentul saptamanii trecute, ati avut 
informatii clare ca acesti bani nu vor fi folositi pentru refacerea infrastructurii si acum intre 
timp aveti alte informatii? Ma surprinde neplacut punctul dumneavoastra de vedere care s-
a schimbat in interval de 5 zile, dar este problema dumneavoastra.” 

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „d-na consilier Mioara Lazar proiectul 
nu este initiat de dl. consilier Vasile Dobre. Este initiat de cei 4 consilieri ai PNL va rog 
frumos in momentul in care aveti de pus o intrebare ne-o puneti la toti patru, iar raspunsul 
nu trebuie sa-l primiti de la dl. consilier Vasile Dobre, il puteti primi de la noi cei 4 consilieri 
ai PNL.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „eu va multumesc pentru intervenita dumneavoastra d-na 
presedinta de sedinta Doina Fodoreanu, dar vreau sa va spun ca oricat de multe interventii 
vom avea noi astazi in aceasta sedinta pe d-na consilier Mioara Lazar si pe ceilalti colegi 
de la PDL n-o sa-i putem face sa inteleaga de ce astazi votam acest proiect. Il votam 
pentru ca el intr-adevar a ajuns la termen scadent si trebuie votat din motivele pe care vi le-
am explicat. Daca e sa repetam acelasi lucru pana la miezul noptii, o s-o facem, dar nu 
cred ca este cazul sa tinem asistenta de fata la aceste discutii interminabile.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „sunt unul din cei care am avut alta pozitie si mi se pare 
corect, trebuie sa ma explic. In primul rand eu consider ca cel putin pentru noi consilierii 
liberali, in mare campania electorala s-a incheiat de aceea noi facem practic mai mult 
politica si politica e buna pana nu depaseste niste limite la fel ca si democratia. Nu pot fi de 
acord cu colegii, desi de la inceputul mandatului amfost alaturi de dansii si voi fi in 
continuare atunci cand vor avea dreptate, colegii de la PDL, le multumesc cu ocazia 
aceasta pentru ca au invatat ceva din istoria liberalismului si liberalii care au condus tara, 
au acum niste cunostinte. Imi pare rau sigur, ca n-am sa le pot intoarce gestul, ca daca vor 
continua asa sigur nu vor face istorie si nu vom avea ce sa le dam peste ani, daca nu noi, 
copii nostri. Eu consider ca nu gresim cu nimica si nimeni nu poate sa ne acuze ca ne-am 
intors in 2-3 zile, cum adevarat este ca facand parte dintr-un partid politic de la o etapa la 
alta datele problemei se schimba. De ce eu astazi voi vota acest proiect? Fiindca incerc, 
mai incerc o data, sa vad ce n-au reusit dansii in 9 luni de zile poate reusim noi liberalii, nu 
stiu in cat, intr-o luna, doua, dar va asigur ca daca vom constata ca nu reusim, nu 
inseamna ca vom merge asa la nesfarsit. Vrem sa-i asiguram ca cei 280 miliarde care s-au 
cheltuit din prima transa a imprumutului, pot sa spun eu personal si cred ca nici un coleg nu 
a intrat in amanunt unde s-au dus. Vom monitoriza mult mai atent acesti 250 si mi se pare 
ca trebuie sa tratam cu responsabilitate. Eu zic ca daca vrem totusi ceva, ar cam trebui, zic 
eu, si sper sa gasim intelegere la fiecare dintre noi, ca indiferent care va fi rezultatul de luni 
incolo sa incercam sa luam cuvantul in Consiliul local si sa venim cu idei, care nu neaparat 
sa dea bine si ca sa adunam voturi.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „ceea ce facem acum este ceea ce a spus si dl. 
consilier Vasile Dobre e un dialog al absurdului in care unii vor sa voteze un imprumut prin 
care sa reparam strazile orasului, un lucru asa de normal si necesar. Chiar nu mai are 
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importanta electorala, chiar cetatenii cred ca nu isi mai pun in motivatia voturilor acest 
aspect. Venim si spunem ca nu suntem informati, dar recunoastem ca a fost introdus 
proiectul de mai multe ori, cum sa votam daca nu suntem informati, desi pana acum am 
votat pe acelasi proiect, desi nu eram informati. Deci votam fara sa fim informati. Votam 
eminamente politic, pentru ca numai un vot de acest gen disciplinar duce la lipsa ratiunii 
unui asemenea proiect. Important pentru noi nu e ca oamenii nu au pe ce merge prin 
Focsani, merg prin noroi, important este de ce si-au schimbat colegii parerea de la 2 sau 3 
zile, puteau sa si-o schimbe si intr-o ora.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „vroiam sa spun ca desi ii apreciez pe colegii nostri de 
la PNL, raspunsurile dansilor nu au fost convingatoare, cel putin pentru noi, important este 
ca dansii au fost convinsi in cateva zile sa voteze acest imprumut, este problema dansilor, 
probabil ca electoratul liberal va fi mai indulgent decat noi. Important este ca noi va uram 
succes in cheltuirea banilor publici in numele cetatenilor municipiului Focsani si din 
momentul acesta aveti toata libertatea sa votati asa cum doriti.” 

Dl. consilier Daniel Gongu „d-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu sunt 
convins ca v-ati dat seama de simpatia pe care v-o port dumneavoastra si colegilor de la 
PNL, cu toata sinceritatea v-o spun, va respect foarte mult ca si colegi de consiliu local. Am 
vazut ca, colegul meu dl. consilier Adrian Colin va adus niste poze ale inaintasilor nostri, eu 
m-am gandit sa va fac un cadou astazi, sincer am cautat niste ghiocei, sunt niste plante 
superbe.” 

Intervine d-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „d-le consilier Daniel Gongu 
va rog frumos sa va comportati demn, sunteti consilier local, sa nu ne jicniti, nu mai accept 
sa ne jicniti, va rog frumos.” 

Dl. consilier Adrian Colin „pentru ca s-a facut atata referire la materialul pe care l-am 
prezentat colegilor liberali vreau sa le aduc aminte liberalilor ca o mare parte din membrii 
PDL provin din randul PNL-ului si lectii de istorie liberala vom face ori de cate ori este 
nevoie.” 

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „daca e sa fim sinceri si consecventi, 
nu ati fost de acord cu votarea acestui proiect de hotarare dintr-un singur motiv stimati 
colegi, datorita faptului ca era campanie electorala. Proiectul initiat de noi daca intra la 
sedinta ordinara din luna decembrie, era votat de toata lumea si avand in vedere intalnirile 
noastre, cred ca stiu bine. Gestul cu materialul  d-le consilier Adrian Colin ma surprinde, 
ma asteptam de la alt coleg de-al dumneavoastra nu din partea dumneavoastra, am un 
respect deosebit pentru dumneavoastra si tot timpul am zis ca sunteti poate printre cei mai 
delicati colegi, dar m-am inselat si regret, un alt coleg cred ca putea sa faca acest gest. 
Colegul nostru mai tanar, dl. consilier Daniel Gongu, daca o sa continue pe drumul acesta 
nu stiu daca va face ceva in consiliu. Ar fi cazul ca dupa 6 decembrie, cu data de 7 
decembrie sa incepem intr-adevar sa ne facem activitatea de consilieri, sa reprezentam 
cetatenii municipiului Focsani pentru ca pentru asta ne-au trimis aici sa terminam cu 
politica in cadrul Consiliului local.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 312. Cei 6 consilieri PDL, prezenti la sedinta,  
Mugurel Cosmin Malureanu, Daniel Gongu, Neculai Tanase, Cristinel Susu, Adrian Colin, 
Mioara Lazar parasesc sala de sedinte, respectiv nu participa la vot,  

Dl. primar Decebal Bacinschi „in luna octombrie noi am aprobat un proiect de 
hotarare, si vreau sa-l intreb pe dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana sa-mi 
spuna daca este corect, prin care am aprobat atunci iluminatul in municipiul Focsani sa fie 
pornit pe data de 16 decembrie pana pe data de 4 ianuarie 2010, atat sa functioneze 
iluminatul in municipiul Focsani, datorita consului si reducerea cheltuielilor cu aceasta 
activitate. La ora actuala in totalitate B-dul Republicii, B-dul Garii, o parte din B-dul 
Bucuresti, daca ati observat nu am mai pus acele becuri ci am venit nu niste leduri care au 
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redus consumul la jumatate, fara de cum era inainte. Intreb pe dl. secretar al municipiului 
Focsani Eduard Corhana este posibil ca sa modificam acest proiect venind cu propunerea 
ca incepand de maine sa incercam sa legam si noi iluminatul stradal? Dureaza cam o 
saptamana pentru ca noi nu avem un sistem centralizat sa pornim totul odata si in aceste 
conditii sa incepem cu B-dul Republicii, Garii si dupa aceea B-dul Bucuresti si asa mai 
departe. Spun acest lucru pentru ca sincer sa va spun am avut un sentiment, parca am fost 
frustrat cand Iasiul, Brasovul, Craiova, Targviste si alte orase, s-a dat drumul la iluminat si 
este pacat sa nu pornim si noi sa simtim intr-adevar ca vin sarbatorile. Intreb daca este 
posibil ca sa modificam acest proiect de hotarare.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „hotararea aprobata acum 2 
luni prin care s-a hotarat in baza unui amendament aprinderea instalatiilor de sarbatori 
trebuie modificat. Daca apreciati ca asta se modifica, luam act si pe cale de consecinta sa 
modificam hotararea aprobata de acum 2 luni de zile, in mod corespunzator, etapizat 
inteleg, pe masura ce vor fi bransate instalatiile.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „aprobarea aceasta o dam printr-o noua hotarare de 
consiliu?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani „corect asa este, o hotarare prin care modificam 
hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 271.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „eu va propun sa rezolvam si problema aceasta, dar sa fim 
si intr-un cadru legal, de aceea ne putem intalni pentru 15 minute intr-o sedinta 
extraordinara peste 3 zile, ca sa fim in cadrul legal pentru ca altfel, cred ca nu este in 
regula.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „marti 08.12.2009 avem comisii 
si cumulam comisiile cu sedinta extraordinara? Debutam cu extraordinara si revenim la 
comisii.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „noi trebuie sa facem acum un amendament la un 
proiect de hotarare. Acest amendament chiar daca proiectul nu este pe ordinea de zi 
introdus, amendamentul nostru este sa modificam data in care se va trage heblu pentru 
iluminatul de sarbatori. Acest amendaent nu-l putem supune si aproba in aceasta sedinta?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „trebuia indeplinita procedura 
prealabila vis-a-vis de aprobarea ordinii de zi, modificata cu proiectul de hotarare privind 
modificarea  HCL nr. 271. Dar marti, eu zic ca in 15 minute se poate discuta.” 

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu 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. 
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