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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 8 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 08.12.2009, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar nr. 10841 / 
4.12.2009, 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 motivat de la sedinta d-nii consilieri Gheorghe Stan si Constantin 
Dumitru. Mai absenteaza si d-nii consilieri Mugurel Cosmin Malureanu, Neculai Tanase si 
Bogdan Matisan . 
La sedinta participa: 
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 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-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare. 
 d-nul Marian Mihu – inspector 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. 
 

In continuare dl. Presedinte de sedinta prezinta proiectul ordinii de zi: 
 
1.  proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei Primarului Municipiului Focsani 
nr.10840 / 04.12.2009 pentru majorarea bugetului local al Municipiului Focsani pe anul 
2009. 
 
2.  proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art.1, alin.(4) din Hotararea Consiliului 
Local al Municipiului Focsani nr.271/2009 privind aprobarea alocarii din bugetul general al 
Municipiului Focsani, pe anul 2009 a sumei de 182 mii lei, pentru organizarea sarbatorilor 
de iarna. 
 
 Ia cuvantul dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu "d-le primar Decebal 
Bacinschi, d-le secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana, stimati colegi potrivit 
Dispozitiei nr. 10841 din 4.12.2009 a d-lui primar Decebal Bacinshi, sedinta extraordinara a 
consiliului municipal de astazi are inscrise ca proiect de ordine de zi doua proiecte de 
hotarare." 
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 Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 16 de voturi “pentru”. 
Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind validarea 

Dispozitiei Primarului Municipiului Focsani nr.10840/04.12.2009 pentru majorarea 
bugetului local al Municipiului Focsani pe anul 2009. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 16 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 313 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
modificarii art.1, alin.(4) din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr.271/2009 privind aprobarea alocarii din bugetul general al Municipiului Focsani, pe 
anul 2009 a sumei de 182 mii lei, pentru organizarea sarbatorilor de iarna. 

Dl. consilier Danut Popoiu “eu as avea niste comentarii de facut pentru ca tin minte 
ca atunci cand am luat hotararea in Consiliul local, ne-am consultat, am discutat si am fost 
cu totii de acord ca e o perioada de criza si atunci stiam de sarbatorile de iarna si ca, copii 
vor intra in vacanta pe 14.12.2009 si am hotarat data de 16.12.2009. Distinsul coleg Vasile 
Dobre de la PNL a fost cel care a avut propunerea respectiva si cu totii am fost de acord. 
Inteleg ca saptamana trecuta, cand noi nu am fost in sala s-a revenit asupra propunerii 
gandind ca probabil va fi sarbatoare si ca trebuie luminata. E intr-adevar sarbatoare insa 
raman la ideea ca data de 16.12.2009 trebuie pastrata atata vreme cat nu avem suficienti 
bani pentru asa ceva. Si daca imi permiteti o gluma sau o chestiune serioasa, in atentia    
d-lui consilier George Mardare, eu ma voi abtine la acest proiect de hotarare si poate imi 
gasesc de sarbatori fotografia cu un spot luminos pus prin oras, pentru ca m-am abtinut la 
o astfel de hotarare. Raman la ideea ca data de 16.12.2009 era foarte bine gandita.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “as incepe prin a-i raspunde colegului d-lui consilier Danut 
Popoiu. Intr-adevar am fost cel care am propus ca iluminatul sarbatorilor de iarna sa se 
desfasoare in perioada 16.12.2009 – 04.01.2010, scurtand aceasta perioata fata de anii 
anteriori, tocmai pentru ca suntem intr-o perioada de criza si bugetul nu ar permite costuri 
foarte mari cu aceasta ocazie, de aceea ne-am gandit noi si consiliul a aprobat reducerea 
perioadei de iluminat a orasului cu aceasta ocazie. La sedinta ordinara de saptamana 
trecuta dl. primar Decebal Bacinschi, cand dumneavoastra nu stiu daca mai erati in sala 
sau deja erati deja iesiti, consilierii PDL, ne-a explicat faptul ca ar dori sa porneasca acest 
sistem de iluminat al orasului mai devreme, motivand faptul ca au fost inlocuite anumite 
becuri, pe anumite segmente, de pe anumite bulevarde din oras, au fost inlocuite becurile 
cu leduri ceea ce a condus la o reducere a consumului de energie electrica si in felul 
acesta ne-a solicitat sa fim de acord ca iluminatul orasului sa fie modificat si sa deschida 
acest sistem incepand cu ziua de astazi. Din pacate am constatat ca nu asa au stat 
treburile, ci una vorbim si alta se intalmpla in realitate, daca noi am considerat si am zis sa 
venim in aceasta sedinta extraordinara si sa aprobam acest proiect de hotarare, am 
constatat cu totii spre surprinderea noastra ca iluminatul a inceput deja de ieri. Este o 
treaba pe care cel putin eu nu pot sa o accept si nu cred ca este in regula una sa vorbim si 
alta sa facem, de aceea eu personal ma voi abtine de la acest vot si sunt de acord, in 
conditiile acestea sa ramanem la data convenita anterior, adica pe data de 16.12.2009.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “este adevarat ceea ce au spus colegii mei, dar in mai 
toate orasele din tara deja iluminatul de sarbatori exista si nu e vorba neaparat de criza, 
pentru ca sunt si costuri pe care unele comunitati trebuie sa le faca, pentru ca un oras 
luminat da un plus de bucurie. Acum din cate stiu eu au fos probe ceea ce a insemnat 
iluminat in Focsani pana acum, cred ca ar fi bine sa dam drumul mai repede la iluminatul 
municipiului Focsan, poate ca trebuie sa fim si noi in ton cu tara.” 

D-na consilier Mioara Lazar “am sa fiu de acord cu acest proiect cu data de 
10.12.2009, pentru ca consider intr-adevar ca este luna sarbatorilor de iarna, sarbatorim de 
fapt incepand cu Sf. Neculai, sarabatorim de fapt aceste traditii romanesti, din acest 
considerent 10 decembrie este o zi potrivita si pentru orasul Focsani si mai mult decat atat 
sarbatorim si sa ne bucuram cu totii ca in sfarsit am ales un presedinte al tarii.” 
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Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu “sa inteleg ca pe 10 este vreo 
sarbatoare, ziua d-lui presedinte? D-na consilier Mioara Lazar inteleg ca ati facut un 
amendament ca iluminatul sa inceapa cu data de 10.12.2009.” 

D-na consilier Mioara Lazar “considerati amendamentul cu data de astazi daca asa 
spune dl. primar Decebal Bacinschi ca iluminatul poate fi conectat incepand cu data zilei de 
8.12.2009.” 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu “cred ca 8 decembrie poate fi 
considerata o zi importanta pentru ca este ziua Constitutiei.” 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu “eu vroiam sa spun ca sistemul nu este racordat la un 
heblu general si ca punerea in functiune se face treptat, astazi o strada, maine o strada si 
nu avem 20 de masini ca sa punem in functiune tot sistemul de iluminat in Focsani.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “ieri dimineata am facut o analiza cu ce avem de facut 
pana la sfarsitul anului, efectiv nu mai avem timp sa facem. Avem de strans 60 de sectii de 
votare, avem de strans tot afisajul din municipiul Focsani, avem de pregatit oraselul 
copiilor, avem de terminat iluminatul in municipiul Focsani, la ora actuala noi nu am montat 
nici jumatate din elmentele ce urmau sa fie montate, pentru ca nu am montat acele 
elemente pe stalpi, nu am montat toate treburile acestea. Acesta este motivul pentru care, 
am spus asa, haideti sa incepem sa facem o treaba, dam jos afisajul, legam si instalatia 
electrica sa nu trebuiasca sa mai vin inca o data pe acelasi traseu sa mai dau dupa aceea 
jos afisajul, acesta a fost motivul pentru care am inceput de acum pe zone sa dam drumul 
la iluminat. Inca mai avem Cuza Voda de pus, b-dul Independentei, b-dul Bucuresti, mai 
sunt inca de racordat, acesta a fost motivul pentru care am inceput sa montam aceste 
elemente. Considerati, eu in acest moment dau telefon, intrerup curentul si cand o sa 
reusim sa le punem, ca o fi pe 24, 25, cand le terminam, le terminam.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “eu din cate stiu aceste instalatii sunt in timpul verii sau 
intre cele doua perioade, intervalul dintre cei doi ani, se depoziteaza undeva intr-o magazie 
si ele sunt reparate, se schimba becuri, se schimba tot ceea ce trebuie schimbat in asa fel 
incat in momentul in care ele sunt ridicate din nou pe stalpi sunt in buna stare de 
functionare, asta pe de o parte d-le primar Decebal Bacinschi. Pe de alta parte proiectul 
initial cand noi am stabilit data de 16 nu a prevazut faptul ca o sa incepem cu 10 zile mai 
devreme pentru a avea timp sa facem conectarea. De altfel deconectarea incepe dupa 
data de 5.01, sistemul ramane aprins pana pe 4 si incepand cu 5, incepe deconectarea, 
astfel incat probabil ca se mai lungesc cateva zile atata timp cat va dura deconectarea si mi 
se pare corect ca si conectarea sa se faca tot asa in limitele proiectului, adica incepand cu 
data de 16. Cu cat reusim sa facem treaba asta mai repede cu atat mai bine, ori in 
conditiile aceastea nu mi se pare corect asa cum spuneam, una sa zicem, una sa aprobam 
si alta sa facem in executie. De aceea pe mine personal nu m-ati convins si indiferent de 
votul pe care il vor da colegii nostril fie de la PSD, fie de la PDL, eu voi vota impotiva 
acestui proiect.” 

Dl. consilier Adrian Colin “d-le primar Decebal Bacinschi eu consider ca toate 
lucrarile aceste pe care le-ati enumerate dumneavoastra le stiati si in momentul in care am 
adoptat aceasta hotarare privind termenul de 16. Faptul ca aseara s-au aprins becurile de 
pe b-dul Unirii, denota faptul ca indiferent de ce hotaram noi in Consiliul local, executivul 
face tot ceea ce stie, asa ca personal ma voi abtine de la acest proiect, iar din punctul meu 
de vedere puteti tine instalatiile in probe pana pe data de 16.”  

D-na consilier Doina Fodoreanu “d-le primar Decebal Bacinschi eu consider ca 
dumneavoastra ne desconsiderati, avand in vedere ca ati dat drumul cu o zi mai devreme 
la iluminat si nu au fost probe, pentru ca eu aseara m-am plimbat prin tot orasul si au mers 
instalatiile pana dimineata. Si a doua problema, am vazut ca au aparut instalatii noi, am 
aprobat prin Consiliul local achizitionarea unor noi instalatii, pentru ca eu chiar nu-mi aduc 
aminte, sunt instalatii noi.” 
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Dl. consilier Danut Popoiu “mie imi pare rau pentru situatia aceasta tensionata insa 
d-le primar Decebal Bacinschi ati inceput punerea acestor instalatii din septembrie. Din 
septembrie si pana acum nu s-au putut verifica daca merg sau nu? Pentru ca am avut 
discutii si legat de momentul in care incepem sa intindem pe stalpi si pe bulevarde, becurile 
acestea, ori din septembrie si pana acum dupa parerea mea se puteau verifica.” 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu “vroiam sa spun altceva, dar pentru ca dl. profesor a 
intrebat daca nu s-au putut face probe. D-le profesor lasati pe altii care stiu cum se fac 
racordarile acestea, s-au montat, se monteaza, dar racordarile la stalpi se fac pe o parte si 
pe alta si se fac cu doua masini si trebuie probabil inca 15 zile pana se fac probele, daca 
nu se fac etapizat. Si mai mult decat atat luati-le bucuria aceasta la copii si noua.” 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu “d-le consilier Neagu Nistoroiu sa 
pastram totusi un ton, ca suntem totusi colegi si fiecare are dreptul la opinie.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “as fi dorit ca aceasta sedinta sa nu fie asa tensionata, dar 
as dori sa-i reamintesc d-lui primar Decebal Bacinschi ca anul acesta ne-am implicat noi, 
Consiliul local, in data cand se aprind si cand se sting luminile d-le primar Decebal 
Bacinschi pentru ca suntem intr-un an de criza. In anii normali a fost lasata aceasta 
activitate la latitudinea executivului, iar acum pentru ca suntem intr-un an de criza am 
considerat si dumneavoastra ati fost de acord ca trebuie sa cheltuim mai putini bani cu 
aceasta ocazie si de aceea a fost aceasta decizie.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “nu stiu de ce, sedinta era de asteptat sa mearga 
dupa tipicul nostru, luam firul il despicam in patru, vedem ca suntem desconsiderati, 
folosim cuvinte dure si normal ca dl. primar Decebal Bacinschi isi iese din fire cand sunt 
aruncate cuvinte care nu cred ca-si au locul. Pana la urma ce mare problema aveam noi 
astazi, sa dam drumul in oras la lumini cu cateva zile mai repede, mai ales ca s-au facut si 
economii ca s-au pus si instalatii economice cu leduri, in toata tara se intampla lucrul 
acesta, deci ne aliniem la o stare de fapt din tara noastra. A spus colega mai devreme ca 
au inceput sarbatorile de iarna, incep cu Mos Nicolae si se termina cu Sf. Ion. Haideti sa 
fim sinceri, atunci s-a dat o data care era linistitoare sub aspectul consumului nimeni nu a 
gandit in clipa aceea aspectele tehnice, inclusive zilele fara plata si asa mai departe. Aici ar 
trebui sa ascultam in primul rand executivul care cunoaste sub aspect tehnic cum se poate 
si data la care se poate ca sistemul de iluminat de sarbatori sa fie deschis.” 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu “inainte de a supune la vot 
apreciez ca nu trebuie sa ajungem la dispute, cred ca putem discuta orice problema cat 
este de complicate sau cat este de simpla in limitele unui spirit democratic si cred  ca 
fiecare avem dreptul sa ne lamurim si inainte de a ne exprima prin vot asupra unei 
chestiuni. Aceasta problema cred ca fiecare dintre noi a avut suficient timp si a gasit 
argumentele, pentru cei care au luat cuvantul sa le aduca aici in dezbatere, lucrul acesta 
nu trebuie sa insemne suparare. E normal, e firesc ca atunci cand luam o hotarare sa ne 
gandim la toate aspectele pe care le implica hotararea respectiva si ca atare cred ca cel 
putin pe viitor sa incercam sa pastram acelasi limbaj corect, colegial intre noi. In alta ordine 
de idei si eu apreciez ca orasul dincolo de economiile pe care le putem face sau pe care le 
vom avea ca urmare a pornirii iluminatului stradal mai tarziu decat cel pe care l-a propus 
aici dl. primar Decebal Bacinschi. Dar cred in acelasi timp si ma gandesc la argumentele pe 
care le-a adus aici dl. primar Decebal Bacinschi si legat de partea tehnica si legat de 
personal, de resursa umana care este implicate si de toate celelalte chestiuni care cred, cu, 
calmitate le putem lua in considerare ca sunt totusi argumente pentru o asemenea decizie 
din partea noastra. In acelasi timp cred, stimati colegi, ca fata de cate greutati au parintii 
multor copii din orasul acesta, putina bucurie sa le aducem si noi in avans fata de Mos 
Craciun, nu este nimic rau in a vota acest proiect de hotarare. Eu personal o sa fiu de 
acord cu acest proiect de hotarare, dar fac aceasta trimitere catre folosirea unui limbaj si 
unor argumente care sa nu ne irite, ci dimpotriva sa ne ajute sa gasim cea mai buna solutie 
in dezbaterile noastre.” 
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Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “sincer apreciez faptul ca ati intervenit atunci cand s-a 
ridicat tonul sau s-a vorbit cu mai multa patima, trebuie sa fim calmi. Dar in acelasi timp nu 
numai la intensitatea modului cum vorbim trebuie sa intervenim si la folosirea unor cuvinte, 
cum spuneam anterior. Pentru ca este foarte grav cand spui ca nu va recunosc, ne 
deconsiderati, astea sunt lucruri grave, juridic chiar sunt lucruri foarte grave. Pai ce se 
intampla in momentul in care ti se adreseaza asemenea vorbe. E normal dupa o perioada 
de campanie, sub aspectul pregatirii campaniei, nu altceva si a tuturor greutatilor care sunt 
sa-ti iesi din fire. Eu nu incerc sa caut scuze, ci va rog atunci cand se folosesc cuvinte care 
nu-si au locul aici cel care le rosteste indiferent de unde este, sa fie atentionat.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 
voturi „pentru” si 3 voturi „abtinere” ale d-nilor consilieri Adrian Colin, Danut Popoiu si 
Vasile Dobre, devenind hotararea nr. 314 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu „inainte de a declara inchise 
lucrarile sedintei noastre de astazi, mi-as permite d-le primar Decebal Bacinschi o 
interventie si o rugaminte in primul rand. Haideti sa rezolvam problema patinuarului din sud 
pentru ca nu este nici a lui Placinta, nici al PDL-ului, nici al altcuiva. Daca noi nu putem sa 
racordam acel patinuar la iluminatul asta si sa nu putem folosi generatorul si sa gasim tot 
felul de interpretari superinterpretari, cred ca este un lucru gresit. S-a facut, cum s-a facut, 
este bine acolo.Ajungem in situatia pe care dumneavoastra o reclamati mai devreme putin. 
Partea birocratica se poate rezolva, dar faptul ca tinem acolo o investitie, dar una discutam 
cand era vorba de iluminatul stradal si aduceam ca argumente si acum cand este vorba de 
alta situatie aceleasi argumente pe care le-am folosit, eu le consider ca au fost valabile 
pentru iluminat, acum nu mai sunt valabile. Deci haideti sa fim totusi, dincolo de toate 
lucrurile acestea si eu pot sa va dau dreptate pentru ca un lucru trebuie facut de la A la Z, 
mai ales ca sunt jurist de profesie si doresc ca un lucru sa fie facut asa cum trebuie si in 
normele prescrise de lege. Dar in acelasi timp am avut aceasta rugaminte catre 
dumneavoastra pentru ca partea de legalitate se poate rezolva, iar faptul ca, cateva zile 
copiii pot beneficia in continuare de acest patinuar, nu trebuie sa politizam evenimentul 
acesta si nici sa facem altceva.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „eu am dorit si am fost alaturi de ei sa o facem. I-am 
rugat de saptamana trecuta, de doua ori i-am chemat la mine, aduceti-mi, faceti o cerere sa 
va dau certificaul de urbanism. Dupa ce va dau certificatul de urbanism, duceti-va si 
aduceti-mi un act prin care sa pot elibera autorizatie, ca se da autorizatie de constructie 
provizorie. Azi dimineata am chemat pe cei de la urbanism care se ocupa de zona aceasta 
si i-am trimis sa rezolve aceasta treaba. O sa vad maine, sa nu creada cineva ca am 
incercat sa bag bete in roate si asa mai departe.” 

Dl. presedinte de sedinta Paul Romeo Postelnicu 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,     
              Paul Romeo Postelnicu                                                                         
                                                                                                                                                                                          
              S E C R E T A R U L 
             MUNICIPIULUI FOCSANI,            
              Eduard-Marian Corhana                    
 
             INTOCMIT          
             Daniela Bobeica 


