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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 august  2009 

 

 
 

 
             Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul 
Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului 

Focsani. 
             D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani constata ca 

sunt prezenti 20 consilieri locali din totalul de 21, ca atare sedinta este legal 
constituita, conform art. 40, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia 

publica locala, republicata in anul 2007. 
             D-nul consilier Adrian Colin este absent momentan, fiind retinut la o sedinta la 
Consiliul Judetean Vrancea. 

             La sedinta participa: 
         -    d-na Micsunica Baciu  - director executiv, Directia resurse umane;  

         -    d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica locala, legalitate; 
         -    d-na Mioara Huica – sef serviciu investitii; 
         -    d-na Mariana Gheorghe – sef serviciu agenti economici; 

         -    d-na Magda Dumitrescu – inspector spec. serviciul juridic contencios; 
         -    d-nul Luminita Mogda – inspector specialitate serviciul urbanism; 

         -    d-na Vasilica Petronie – inspector compartiment energetic; 
         -    d-nul Vasile Taban – sef birou impozite si taxe; 
         -    d-nul Dan Mihai Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 

         -    d-na Adela Purice – inspector spec. serviciul cadastru si agricultura; 
         -    d-na Mirela Andrei - inspector specialitate serviciul comunicare; 

         -    d-na Violeta Dima – consilier juridic – aparatul permanent de lucru al  
                                            Consiliului Local al Municipiului Focsani; 
         -    d-nul Valter Popescu  – director SC ENET SA Focsani; 

         -    d-nul Nelu Ionita  – sef serviciu  Politia Comunitara; 
         -    d-nul Gheorghe Vasilescu – director CUP SA Focsani; 

         -    d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
         -   d-nul Filipache Sirbu – director Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani. 
              La sedinta mai participa reprezentanti ai mass-mediei locale. 

              D-nul Secretar Eduard-Marian Corhana supune aprobarii Procesul verbal al 
sedintei ordinare din 28 iulie 2009, care a fost publicat pe site-ul Primariei Municipiului 

Focsani si se aproba cu 19 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” al d-lui consilier Emil 
Danut Popoiu. 
             In continuare supune aprobarii Pocesul verbal al sedintei extraordinare din 

data de 11 august 2009, care a fost de asemenea publicat pe site-ul Primariei 
Municipiului Focsani si se aproba cu 20 voturi. 
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              D-na Presedinte de sedinta, Mioara Lazar, prezinta ordinea de zi a sedintei  in 

forma initiala, care cuprinde 40 puncte: 
 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului 
Focşani pe anul 2009 a sumei de 4.640 lei pentru organizarea alegerilor Consiliului 
Local al Tinerilor Focşani ce vor avea loc in luna septembrie 2009; 

 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 15 mii lei pentru premierea 

echipei de rugby L.P.S. Focşani, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2009, 
cu ocazia obţinerii titlului de vicecampioana a României la Campionatul Naţional de 
Under 18; 

 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile 

interne/externe în valoare de maxim 22.000.000 lei, în vederea realizării unor 
obiective de investiţii de interes local; 
 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării alegerilor şi a Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare ale acestora în vederea constituirii Consiliului Local al 

Tinerilor din municipiul Focşani; 
 

5. proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Foşani nr. 158/2009, privind preluarea atribuţiilor şi competenţelor ce vizează 
asistenţa medicală şi de medicină dentară în unităţile de învăţământ din municipiul 

Focşani; 
 

6. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Primăriei municipiului 
Focşani a unor posturi, în vederea promovării în clasă a funcţionarilor publici încadraţi 
pe aceste posturi; 

 
7. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, alin. (1) din Hotarârea Consiliului 

Local al municipiului Focşani nr. 9/2009 privind aprobarea acordării de gratuităţi pe 
transportul urban de călători pensionarilor de drept, fără limita de vârstă, cu domiciliul 
in municipiul Focşani; 

 
8. proiect de hotarâre privind aprobarea depunerii proiectului „Strategia de 

Informatizare a administraţiei publice locale din municipiul Focşani”; 
 
9. proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Focşani nr. 63/2002, privind obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, 
ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice precum şi ale cetăţenilor privind 

gospodărirea municipiului Focşani, completată prin Hotărârea nr. 291/2002; 
 
10. proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 110/267/2008 privind aprobarea 

Regulamentului pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor 
oprite sau staţionate neregulamentar, a vehiculelor expuse la vânzare fără autorizare 

şi a vehiculelor fără stapân sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului 
Focşani şi a taxelor aferente, modificată; 
 

11. proiect de hotărâre privind abrogarea poziţiei nr. 427 din anexa la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 108/2004, privind aprobarea Listei nominale pentru repartizarea 
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locuinţelor pentru tineri destinate închierierii; 

 
12. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele cărora 

urmează să li se repartizeze locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform 
Normelor Metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 110/2009 

privind aprobarea Listei de priorităţi; 
 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu 
de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare şi dotări – 
Şcoala nr. 3” din municipiul Focşani; 

  
14. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare şi dotări – 
Campus Şcolar” din municipiul Focşani (Liceul Sportiv, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau 
şi Colegiul Tehnic Ion Mincu) ; 

 
15. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare şi dotări – 
Şcoala nr. 8 Alexandru Vlahuţă” din municipiul Focşani; 

 
16. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu 
de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare şi dotări – 

Şcoala nr. 1 Nicolae Iorga” din municipiul Focşani; 
 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu  
de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare şi dotări – 
Colegiul Naţional Unirea” din municipiul Focşani; 

 
18. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare şi dotări  
 
– Şcoala Ştefan cel Mare” din municipiul Focşani; 

 
19. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei de la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 156/2006, privind „Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru străzile 
cuprinse în obiectivele de investiţii referitoare la consolidarea sau modernizarea 
străzilor din municipiu, completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 278/2006 si 

87/244/2008”; 
 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului  „Reabilitare, 
modernizare şi dotări - Colegiul Naţional UNIREA” si a cofinantarii cheltuielilor legate 
de proiect; 

 
21. proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului  „Reabilitare, 

modernizare şi dotări- Şcoala nr. 1 Nicolae Iorga” si a cofinantarii cheltuielilor legate 
de proiect; 
 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului  „Reabilitare, 
modernizare şi dotări - Şcoala nr.3” si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect; 
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23. proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului  „Reabilitare, 

modernizare şi dotări - Şcoala nr.8 Alexandru Vlahuţă” si a cofinantarii cheltuielilor 
legate de proiect; 

 
24. proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului  „Reabilitare, 
modernizare şi dotări - Şcoala Stefan cel Mare” si a cofinantarii cheltuielilor legate de 

proiect; 
 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului  „Reabilitare, 
modernizare şi dotari-Campus şcolar” (Liceul Sportiv, Colegiul Tehnic –Edmond 
Nicolau, Colegiul Tehnic- Ioan Mincu) si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect; 

 
 26. proiect de hotărâre pentru aprobarea “Master Planului privind reabilitarea 

sistemului de termoficare din municipiul Focşani” în cadrul programului “Asistenţă 
tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte – Termoficare PHARE CES 
2006/018-147.04.03/08.03”; 

 
27. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului cu destinaţie de păşune, în 

suprafaţă de 99,28 ha, situat pe teritoriul administrativ Boloteşti, T 191, P.C. 2730%, 
T 190, P. 2706%, T 189, P. 2700%, T 165, P. 2365%, T 172, P. 2550%, din domeniul 

public al municipiului Focşani, în domeniul privat al municipiului Focşani, în vederea 
efectuării unui schimb de teren cu SC ENET SA Focşani; 
 

28. proiect de hotarâre privind inchiderea lucrărilor de execuţie la obiectivul de 
investiţii “Amenajare Cimitir Sud “ situat pe centura de ocolire a municipiului Focşani, 

Calea Munteniei nr.57, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.26/1993; 
 
29. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile între municipiul 

Focşani şi SC ENET SA Focşani; 
 

30. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafaţă de 35100,00 
mp situat in Focşani, Calea Munteniei Tarlaua 83, Parcela 435 din domeniul public al 
municipiului Focşani in domeniul privat al municipiuli Focsani,  ca urmare a închiderii 

lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii “Amenajare Cimitir Sud”; 
 

31. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţarii în folosinţă gratuită către 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 29.278,00 mp., situat în 
Focşani, Calea Munteniei nr.57, T 83, P 435% în vederea construirii de locuinţe cu 

credit ipotecar şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii, pe durata realizării 
investiţiei; 

 
32. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 137/294/2008 privind aprobarea trecerii blocurilor de locuinţe pentru tineri 

din domeniul public al municipiului Focşani în domeniul public al statului; 
 

33. proiect de hotarâre pentru aprobarea modificării poziţiei nr. 6 din anexa nr. 1 la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 99/256/2008 privind aprobarea concesionării fără 
licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, 

adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora; 
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34. proiect de hotărâre privind aprobarea AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE nr. 

6 din 15.07.2009, privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) şi a 
Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru Sediu Firmă cu Locuinţă de 

Serviciu, extravilan Focşani, DJ 204 E Focşani – Petreşti, T 30, P 135; 
 
35. proiect de hotărâre privind aprobarea AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE nr. 

4 din 12.02.2009, privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) şi a 
Regulamenului Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru Cartier rezidenţial, Str. 

Dionysos Focşani, T 92; 
 
36. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “LOCUINŢE 

COLECTIVE S+P+5E+M” – Str. Cîmpului nr. 1 Focşani; 
 

37. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Spaţii comerciale, 
birouri şi locuinţe de serviciu” Str. Lupeni nr. 1-3, Focşani; 
 

38. proiect de hotărâre privind aprobarea împărţirii municipiului Focşani în 6 zone de 
lucru, arondarea consilierilor locali pe aceste zone şi constituirea grupurilor de dialog, 

având ca obiect creşterea gradului de transparenţă şi implicarea civică în actul de 
administrare; 

 
39. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
municipiului Focşani în Comisia socio-economică de examinare şi avizare a 

implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare din cadrul 
Consiliului Judeţean Vrancea; 

 
40. proiect de hotărâre privind, constituirea Comisiei locale de ordine publica la nivelul 
municipiului Focşani; 

 
Informări, declaraţii politice. 

 
             D-na  Presedinte de sedinta Mioara Lazar da cuvantul d-lui consilier Ioan Liviu 
Oloeriu care, in calitate de initiator propune retragerea de pe ordinea de zi a 

proiectului de hotarare de la pozitia 29. 
             D-nul consilier Gheorghe Stan motiveaza scoaterea proiectului de hotarare de 

la pozitia 29 de pe ordinea de zi astfel: „intrucat mai sunt probleme nelamurite, pentru 
ca in sedinta urmatoare avem invitate doua persoane care vor putea sa ne dea cateva 
elemente in plus. Nu ne permitem sa pierdem peste 80 mil. Euro si sa aducem orasul 

la un nivel pe care il merita. Nu avem in zona CPL un teren care sa fie evaluat la 
10.000 Euro. In  zona Bolotesti nu se vinde un hectar de vie de buna calitate cu 5.000 

Euro, iar noi vindem un teren care are alta destinatie. In trei mandate noi nu am 
incasat nimic de pe acest teren.” 
             D-nul consilier Neculai Tanase continua: „au aparut controverse vis a vis de 

acest proiect de hotarare si cred ca este o investitie foarte mare si trebuie sa ne 
punem de acord. Daca acest lucru se va intampla, vom convoca o sedinta 

extraordinara pentru a pune pe ordinea de zi acest proiect.” 
             A sosit in sala d-nul consilier Adrian Colin, la sedinta fiind prezenti 21 
consilieri. 

             D-nul consilier Vasile Dobre intreaba „daca sunt probleme neelucidate, de nu 
 s-au discutat pana acum, pentru ca am participat la sedinta de comisie si trag  
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concluzia ca pierdem vremea daca venim in plen sa retragem proiectele.”              

             D-na  Presedinte de sedinta Mioara Lazar supune votului ordinea de zi fara 
proiectul de hotarare de la pozitia 29, care a fost retras de initiatori si se aproba cu 21 

voturi „pentru”.  
             Se supune discutiei proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării din 
bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2009 a sumei de 4.640 lei pentru 

organizarea alegerilor Consiliului Local al Tinerilor Focşani ce vor avea loc in 
luna septembrie 2009. 

             Nu mai sunt discutii si proiectul de hotarare se supune votului si se adpopta 
cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 191. 
             In continuare se supune discutiiilor proiectul de hotărâre privind 

aprobarea alocării sumei de 15 mii lei pentru premierea echipei de rugby 
L.P.S. Focşani, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2009, cu 

ocazia obţinerii titlului de vicecampioana a României la Campionatul Naţional 
de Under 18.  
             D-nul consilier Danut Emil Popoiu ia cuvantul: „este laudabila initiativa d-lui 

Primar Decebal Bacinschi. Am sesizat ca din lista face parte si d-nul antrenor Viorel 
Ion, de aceea propun ca de fiecare data cand se face o astfel de premiere sa nu fie 

exceptati profesorii sau antrenorii care au contribuit la obtinerea rezultatelor.” 
             Nu mai sunt discutii si proiectul de hotarare se supune votului adoptandu-se 

cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 192.          
             Se supune dezbaterii punctul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind 
aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare 

de maxim 22.000.000 lei, în vederea realizării unor obiective de investiţii de 
interes local.  

             „D-nul consilier Emil Danut Popoiu subliniaza: „nu sunt de acord si sa explic 
de ce: din banii pe care trebuie sa-i imprumutam se are in vedere refacerea 
infrastructurii unor strazi, dar niciodata nu se stie care sunt acelea. Problema 

sensurilor giratorii din municipiul Focsani in care in campanie noi plasam diferite poze 
s-a mai discutat.  Pentru intresectia 1 Decembrie,  Supermarketul Kaufland venea cu o 

suma considerabila. De aceasta data vad iar 1.626.000 mii lei. De aceea nu sunt de 
acord cu acest imprumut.” 
             D-nul consilier Vasile Dobre impartaseste aceeasi parere cu a antevorbitorului 

sau, dar si din motivul ca „in situatia in care Master Planul va fi aprobat, strazile se vor 
sparge din nou si Focsaniul va arata ca dupa razboi. Sa incercam sa facem lucrurile in 

ordinea lor fireasca, sa rezolvam problemele de sub asfalt mai intai si apoi cele de la 
suprafata.” 
             D-nul consilier Neculai Tanase considera, de asemenea, „ca nu este oportun 

acest imprumut, mai ales pentru ca suntem in criza financiara, bugetul Primariei este 
deja petecit si cu un credit am impovara si mai tare cetatenii.” 

             D-na Presedinte de sedinta precizeza ca in anexa nu sunt denumite strazile ce 
urmeaza a fi reabilitate. Se aproba mereu reabilitarea strazilor, dar ea ramane in faza 
de proiect. Cred ca era necesara prezenta d-lui primar la adoptarea acestui proiect de 

hotarare. Din acest considerent ma voi abtine la vot.” 
             Nu mai sunt discutii si proiectul de hotarare se supune la vot dar nu se 

adopta, obtinand 1 vot „impotriva” al d-lui consilier Emil Danut Popoiu si 20 voturi 
„abtinere”. 
             Se discuta proiect de hotărâre privind aprobarea organizării alegerilor şi 

a Regulamentului de organizare şi desfăşurare ale acestora în vederea 
constituirii Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Focşani. 
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             Nu sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 
21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 193. 

             Se supune atentiei proiectul de hotărâre privind rectificarea Hotărârii 
Consiliului Local al municipiului Foşani nr. 158/2009, privind preluarea 

atribuţiilor şi competenţelor ce vizează asistenţa medicală şi de medicină 
dentară în unităţile de învăţământ din municipiul Focşani.  
             Nu sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 194. 
             Se supune dezbaterii punctul 6, proiect de hotărâre privind 

transformarea în statul de funcţii al Primăriei municipiului Focşani a unor 
posturi, în vederea promovării în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe 
aceste posturi. 

             D-nul consilier Emil Danut Popoiu ia cuvantul: „as dori sa stiu daca cele doua 
persoane sunt absolvente a Facultatii Spiru Haret – forma ID si al doilea aspect, in  

raport se nominalizeaza persoana pentru primul post dar pentru cel de-al doilea nu se 
precizeaza. M-ar interesa cine este?” 
             D-na director Micsunica Baciu raspunde: „cei doi functionari publici sunt 

absolventi ai Facultatii Spiru Haret – forma  ID si cea de-a doua persoana se numeste 
Feraru Costica, inspector protectia civila.” 

             D-nul Vasile Dobre intervine: „cred ca cetatenii municipiului Focsani ar trebui 
sa fie informati de aceste avansari, pentru ca atunci cand ii vad la ghisee sa aiba 

posibilitatea sa constate daca a sporit calitatea functionarului, pentru ca el intre timp a 
absolvit o facultate, sau nu.” 
             D-nul consilier Neculai Tanase intervine: „ar fi fost corect sa se astepte 

salarizarea unica. Nu am nimic cu cele doua persoane, dar in situatia actuala mi se 
pare o chestiune de principiu.” 

             D-nul consilier Gheorghe Stan este de parere ca legea nu obliga ci permite. 
„Daca cei care avem firme, reusim cu foarte mare greutate sa asiguram salariile si 
peste tot se restructureaza, noi crestem salariile. De aceea eu ma voi abtine.” 

             D-nul consilier Emilian Bogdan Matisan este de parere ca „este o nota buna 
pentru cei doi functionari ca au reusit sa se perfectioneze si e un lucru bun si pentru 

Primaria Municipiului Focsani ca are functionari instruiti. Nu mai conteaza ce facultate 
au terminat, atata timp cat diplomele obtinute nu sunt contestate.”  Subliniaza, inca o 
data „ca prin aceste proiecte se aproba transformarea unor posturi si nu mi se pare 

normal sa fie necesara prezenta persoanelor in sala. Sa le masuram, ce sa facem cu 
dansii.” 

             D-nul consilier Vasile Pintilie considera ca „in cazul de fata se discuta dreptul 
pe care il are un salariat dupa ce a absolvit studii superioare. Avem un aviz favorabil 
de la Agentia Nationala a Functionarilor Publici, de la Guvernul Romaniei, ca atare, eu 

voi vota pentru.” 
             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu intreaba pe d-nul secretar „daca exista la 

momentul acesta numarul de personal necesar pentru Primaria Municipiului Focsani. 
Aspectul restructurarii apare ca o necesitate. Daca in Primaria Municipiului Focsani ar fi 
aparut o asfel de necesitate, cred ca ar fi fost anuntat si Consiliul Local. Dar aici este 

vorba de niste drepturi de personal.” 
             „Cetatenii ne cer sa fim transparenti vis a vis de cum cheltuim banii publici, 

de unde noi platim salariile acestea majorate. Prin noi si cu ajutorul televiziunilor 
cetateanul sa-i vada pe functionarii publici si sa-i recunoasca atunci cand se duc la 
ghiseu”, este opinia d-lui consilier Vasile Dobre. 

              D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu concluzioneaza: „sa avem o 
administratie profesionista este un lucru bun. Este bine ca un functionar se straduieste, 
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pe cheltuiala lui, sa devina un profesionist. Nu avem dreptul sa punem sub semnul 
intrebarii validitatea diplomei eliberata de Facultatea Spiru Haret, daca aceasta nu este 

un fals si functionarul public care a absolvit studii superioare, are dreptul, pe baza unei 
solicitari din partea sa, sa-i se transforme postul si sa-i se recunoasca studiile.” 

              Nu mai sunt discutii si proiectul de hotarare se supune la vot, adoptandu-se 
cu 19 voturi „pentru” si 2 voturi „abtinere, ale d-lor consilieri Emil Danut Popoiu si 
Gheorghe Stan, devenind hotararea nr. 195. 

              Se supune atentiei proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1, 
alin. (1) din Hotarârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 9/2009 

privind aprobarea acordării de gratuităţi pe transportul urban de călători 
pensionarilor de drept, fără limita de vârstă, cu domiciliul in municipiul 
Focşani. 

             D-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar propune ca „in zilele de luni pana 
vineri in intervalul orar 07,00 - 20,00 transportul public sa fie gratuit  si in zilele de 

sambata – duminica sa se circule cu plata, ca si in alte municipii. In comisiile de 
specialitate proiectul a primit aviz favorabil.” 
             D-nul consilier Emilian Bogdan Matisan informeaza plenul ca in comisiea de 

specialitate d-nul Secretar Eduard Marian Corhana a avizat favorabil proiectul de 
hotarare cu o conditie, sa se precizeze sursa de finantare. 

             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu intreaba daca se va adopta proiectul de 
hotarare inseamna ca acesta nu va avea viza de legalitate? 

             „La ultima sedinta s-a adus la cunostinta dumneavoastra ca disponibilul in 
buget este de 1.000 lei”, este raspunsul d-lui secretar. „In conditiile in care influentele 
in minus pentru bugetul local reprezinta o suma mai mare de 1.000 lei, ma vad obligat 

sa nu avizez. De aceea am tinut sa se nominalizeze si sursa. Daca nu avem sursa 
pentru aceasta cheltuiala de unde luam banii?” 

             Inseamna ca toate proiectele care au nevoie de o contributie de 2% nu vor fi 
adoptate. Noi am mai propus initierea unui alt proiect de hotarare prin care se propune 
revenirea la tariful normal, iar suma ramasa sa treaca in cealalta parte”, de ce nu s-a 

initiat acest proiect, am cerut sprijinul aparatului de specialitate”, este interventia       
d-nei consilier Doina Fodoreanu, iar d-nul Secretar Eduard Marian Corhana o 

informeaza ca s-a raspuns la toate cele patru solicitari. 
             In replica, d-na consilier Doina Fodoreanu spune ca va da toate raspunsurile 
mass-mediei, pentru a se vedea cum raspund functionarii publici la aceste solicitari. 

             „Grupul PSD este de acord ca pensionarii sa circule gratuit, cred ca ar fi 
trebuiit sa cautam un capitol bugetar de unde sa transferam banii necesari acestor 

gratuitati” este pozitia d-lui consilier Ioan Liviu Oloeriu.  
            D-nul consilier Vasile Pintilie propune ca „proiectul de hotarare sa fie amanat 
pana in sedinta urmatoare, sa facem o rectificare la capitolul respectiv si sa se 

specifice, si sursa de finantare.” 
            D-nul consilier Neculai Tanase intreaba pe d-nul secretar daca a verificat sursa 

de finantare pentru proiectul anterior. 
           D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu doreste sa faca un amendament in 
sensul ca proiectul sa intre in vigoare cu data de 01 octombrie 2009 si luna viitoare sa 

facem rectificarea de buget necesara. 
             D-nul consilier Gheorghe Stan care este suma  necesara, iar d-na presedinte 

de sedinta raspunde ca este vorba dfe 2 mild. lei vechi. 
             Nu mai sunt discutii si proiectul de hotarare se supune la vot in forma initiala 
si nu se adopta obtinand 21 voturi „abtinere”. 

             Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier 
Romeo Paul Postelnicu, in sensul ca hotararea sa se aplice cu data de 01 octombrie 
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2009 si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 196.  

             In continuare se trece la punctul 8 al ordinii de zi, proiect de hotarâre 
privind aprobarea depunerii proiectului „Strategia de Informatizare a 

administraţiei publice locale din municipiul Focşani”. 
             D-nul consilier Emil Danut Popoiu are o nedumerire: „in proiect, aprobam 
depunerea proiectului Strategia de Informatizare a administratiei publice locale din 

municipiul Focsani. In raport, propunem elaborarea Strategia de Informatizare a 
administratiei publice locale din municipiul Focsani si a unui Plan de implementare a 

acesteia. Intreb daca exista proiectul sau urmeaza sa-l facem? si a doua intrebare: 
daca in cadrul Primariei Municipiului Focsani exista un responsabil IT si daca 
respectivul responsabil se ocupa de elaborarea acestui proiect sau intram pe o licitatie 

pentru proiectul in cauza?” 
             D-nul Dan Mihai Cazaciuc – sef serviciu comunicare răspunde: „proiectul se 

refera la realizarea Strategiei de informatizare a administraţiei publice locale. Aplicaţia 
sau cererea prin care se solicită finanţare din fonduri structurale pentru realizarea 
proiectului exista, este gata. Proiectul de hotărâre de consiliu se referă la aprobarea 

depunerii acestei aplicaţii. După aprobare si implementare, produsul final al proiectului 
va fi tocmai Strategia. 

La nivelul Primăriei Municipiului Focşani nu există doar un responsabil IT ci, în 
cadrul Serviciului Comunicare există un Compartiment Informatică, ce include 4 

salariaţi.” 
D-nul consilier Emil Dănuţ Popoiu intreaba: „aceşti salariaţi sunt cu studii în 

domeniul IT?” 

 D-nul Dan Mihai Cazaciuc raspunde: „da, toţi 4 sunt cu studii superioare ce au 
componentă IT, de genul Matematică-Informatică sau Informatică-Contabilitate etc şi 

vor contribui, potrivit competenţelor, la implementarea proiectului. Desigur, în echipa 
de proiect extinsă vor fi incluşi reprezentanţi de la toate unităţile subordonate, cu 
atribuţii în domeniu.” 

         D-nul consilier Adrian Colin sugereaza ca acest proiect trebuie sa fie cat se poate 
de pragmatic si sa aibă aplicabilitate.  

         D-nul Dan Mihai Cazaciuc continua: „este exact ceea ce ne propunem şi noi. Va 
pot da ca exemplu proiectul abia finalizat, prin care am reuşit o gestiune unitară 
economico-financiară, la nivelul tuturor unităţilor subordonate, mai puţin regiile şi 

societăţile comerciale, unde situaţia este mai complicată. Practic, am renunţat la cca. 
50 de programe diferite de contabilitate, în favoarea unui singur program, special 

proiectat, instalat pe serverul primăriei.”  
In replica, d-nul consilier Adrian Colin: „da, e bună şi centralizarea, dar prea 

multă centralizare strică. Adică un director să nu mai aibă posibilitatea să decidă 

asupra acestei probleme nu mi se pare corect.” 
D-nul Dan Mihai Cazaciuc explica:„va rog să reţineţi că ne referim la 

administraţia publică, adică la unităţi cu buget provenit din bugetul local, pe care 
dumneavoastră îl aprobaţi. In acest sens este important că un singur program IT 
pentru 50 de unităţi costă mai puţin decât 50 de programe diferite, pentru câte o 

unitate.” 
         „Vis a vis de comunicatii a mai existat un program care a generat un scandal, 

legat de acea magistrala de date la care toti furnizorii locali trebuia sa se racordeze la 
ea. Ideea este sa evitam sa creem monopoluri. Centralizarea are si o parte buna dar si 
o parte mai putin buna”, este interventia d-lui consilier Adrian Colin. 

 D-nul Dan Mihai Cazaciuc conchide: „nu ne propunem să avem referiri la agenţii 
privaţi, este vorba de o strategie pentru administraţia publică locală. 
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             Nu sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 
21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 197.  

              Se da citire proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 63/2002, privind 

obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale 
altor persoane juridice precum şi ale cetăţenilor privind gospodărirea 
municipiului Focşani, completată prin Hotărârea nr. 291/2002. 

             D-nul consilier Daniel Gongu propune un amendament „la art. 5, lit. o) sa se 
adauge textul: sa nu patrunda, stationeze si sa opreasca autovehicule pe trotuare, sa 

nu se inteleaga autovehicule de peste 3 tone.” 
            D-nul consilier Cristinel Susu doreste sa faca un alt amendament in sensul ca 
la art. 9, lit. „b” sa se modifice amenda de la 100 la 500 lei. 

             D-nul consilier Gheorghe Stan ia cuvantul: „la avizare d-nul secretar face o 
mentiune cu respectarea Legii 52/2003, la ce se refera?” 

             D-nul Secretar Eduard Marian Corhana explica: „este procedura publicarii si 
transparentei decizionale pe site-ul Primariei, proiectul de hotarare fiind avizat in data 
de 8 iulie si pana pe data de 8 august a fost afisat pe site, pentru a se primi sugestii de 

la cetateni.” 
             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu intreaba daca nu se putea prinde precizarea 

initiatorului la proiectul urmator? „Nu stiu daca faptele sanctionate contraventional au 
capatat o frecventa si o intensitate atat de mare incat sa ne determine sa mai crestem 

cuantumul contraventiilor.” 
             D-nul consilier Daniel Gongu explica de ce s-a facut acest amendament: „la 
sugestia Politiei Comunitare pentru ca sunt persoane care incalca legea dar nu pot 

suporta amenzile, fiind prea mari.” 
             D-nul consilier Vasile Pintilie intreaba cate amenzi au fost aplicate si cate s-au 

incasat?  „Credeti ca e bine sa incepem acum pe timp de criza sa mai dam amenzi?” 
             D-nul Vasile Taban, sef birou impozite si taxe spune ca sunt foarte multe 
amenzi neincasate. 

            „Proiectul care sufera acum modificari, amenzile minime si maxime veneau   
dintr-un act normativ ori s-au stabilit in Consiliul Local?”, este intrebarea d-lui consilier 

Ioan Liviu Oloeriu,  iar d-na Micsunica Baciu, director Resurse umane informeaza 
plenul ca proiectul a fost initiat pentru reactualizarea  valorilor amenzilor din lei vechi 
in lei noi. 

             D-nul consilier Daniel Gongu subliniaza ca erau mai multe greseli si s-a 
incercat corectarea acestora, cum ar fii: la art. 5, lit. m), textul spunea: sa nu 

depoziteze diverse materiale de constructii pe trotuare, alei de acces, corect fiind sa nu 
depoziteze diverse materiale de constructie sau moloz. Molozul nu este material de 
constructii ca si cimentul, caramida, boltarii etc. De aceea oamenii actionau in justitie 

si castigau. Sau in textul vechi mai scria ca nu au voie autovehicule cu tractiune 
animala, corect fiind vehicule cu tractiune animala.” 

             D-nul consilier Neculai Tanase precizeaza ca „minimul amenzii este de mare 
importanta, pentru ca cetatenii au posibilitatea sa plateasca jumatate din amenda in 
48 ore.” 

             D-nul consilier Vasile Dobre considera ca „este foarte importanta precizarea 
cum ca in acest proiect de hotarare nu avem precizata conditia pentru agentul 

comunitar, cand aplica minimum sau cand aplica maximum.” 
             „As ruga pe initiator pentru ca la art. 5 se stipuleaza: sa nu circule cu vehicule 
cu tractiune animala sau cu animale pe strazile principale, daca circula cu o vacuta sau 

cu un cal se incadreaza, dar tot animal este si catelul, sa se faca precizarea expresa”, 
este interventia d-lui consilier Ioan Liviu Oloeriu. 
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             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot in forma initiala 
si nu se adopta obtinand 21 voturi „abtinere”. 

             Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Daniel 
Gongu, in sensul ca la art. 5, lit. o) sa se adauge textul: sa nu patrunda, stationeze si 

sa opreasca autovehicule pe trotuare si cu amendamentul d-lui consilier Cristinel Susu 
in sensul ca la art. 9, lit. „b” sa se modifice amenda de la 100 la 500 lei si nu se 
adopta, obtinand 9 voturi „pentru” si 12 voturi „abtinere” ale d-lor consilieri Rodica 

Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan 
Emilian Matisan, Ioan Liviu Oloeriu, Neagu Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu 

Felician Doru Veber, Vasile Dobre si Gheorghe Stan. 
             D-nul consilier Vasile Dobre motiveaza votul „abtinere”: „nu sunt de acord sa 
dam posibilitatea agentului constatator sa aplice amenda minima sau maxima, fara sa 

aiba posibilitatea data de noi, unde sa incadreze minima sau maxima. 
             „Daca ar fi dupa logica d-lui consilier Dobre toata legislatia ar trebui 

schimbata,” este interventia d-lui consilier Neculai Tanase. 
             „Ordonanta 2 prevede o limita minima si maxima si lasa la latitudinea 
organului constatator sa aprecieze incadrarea faptei,” concluzioneaza d-nul Secretar 

Eduard Marian Corhana. 
             Se supune dezbaterii proiectul de hotărâre pentru completarea H.C.L.nr. 

110/267/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru ridicarea, 
transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor oprite sau staţionate 

neregulamentar, a vehiculelor expuse la vânzare fără autorizare şi a 
vehiculelor fără stapân sau abandonate pe domeniul public/privat al 
municipiului Focşani şi a taxelor aferente, modificată.     

             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu ia cuvantul: „proiectul defineste noi 
contraventii care sa permita ridicarea autovehiculelor. Cetateanul nu este informat 

despre a doua pedeapsa pe care o va primi si va spune ca nu a stiut ca o sa i se ridice 
masina, el fiind pregatit doar sa plateasca amenda. Daca se poate sa facem public ca 
la orice contraventie se va ridica masina.” 

             „Proiectele au fost postate pe site-ul primariei si cetatenii aveau posibilitatea 
sa vina cu propuneri si sugestii. Va intreb daca la ora 12 noaptea voiati sa-i duceti pe 

parintii dumneavoastra la spital si ati fi gasit masina blocata in parcare, cum ati fi 
procedat?, clasonati si treziti tot cartierul sau sunati la 112 sa fie ridicata masina 
respectiva”,  intreaba d-nul consilier Daniel Gongu. Mass media sa publice in ziar ca   

s-a luat aceasta hotarare de ridicare a masinilor care blocheaza alte masini.” 
             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu raspunde: nu mi s-a parut potrivit exemplul 

cu parintii si cu siguranta nu as fi clasonat la acea ora ci as fi gasit o alta solutie. Cei 
de la Politia Comunitara au sesizat niste aspecte reale, ideea era sa gasim si o solutie 
care sa fie legala si sa stea perfect in picioare in fata oricarei contestatii. Sunt situatii 

de criza in care iti gasesti masina blocata.” 
             D-nul consilier Vasile Pintilie intervine: „proiectul nu a fost dezbatut public 

pentru ca cetatenii nu au acces la internet, de aceea va propun sa dezbatem proiectele 
public pe centre de cartier asa cum am fost repartizati, pe zone. Sunt foarte multe 
lucruri de corectat in acest proiect de hotarare.” 

             „La intalnirile zonale care au avut loc pana acum s-a discutat si aceasta 
problema, imi pare rau ca dumneavoastra nu ati fost,” este replica d-nei Presedinte de 

sedinta Mioara Lazar. 
            D-nul consilier Gheorghe Stan intervine: „imi doresc ca orasul sa arate altfel si 
nu fiecare sa parcheze unde vrea, de aceea voi vota acest proiect de hotarare.” 

            „Aceste doua proicte sunt pur tehnice si nu are rost sa le politizam Unde este 
cazul sa facem amendamente sa le facem pentru ca ele sunt necesare”, este remarca  
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d-lui consilier Neculai Tanase. 

            D-nul consilier Neagu Nistoroiu este de parere ca „proiectul de hotarare este 
atehnic pentru ca nu stiu daca s-a facut si cu consultarea celor de la circulatie. Care 

sunt costurile necesare pentru confectionarea, montarea si intretinerea acestor 
indicatoare. Este necesara angajarea de noi salariati?” 
             D-nul consilier Daniel Gongu precizeaza ca s-a consultat cu d-nul Gheorghe 

Ion, cu d-na Micsunica Baciu si cu un agent de la Politia Comunitara. 
             D-nul consilier Neagu Nistoroiu este de parere ca ar fi trebuit sa existe un 

proces verbal cu ce s-a constata, ce s-a hotarat, ce s-a avut in vedere etc. 
             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si nu se adopta 
obtinand 11 voturi „pentru”, ale d-lor consilieri Adrian Colin, Mugurel Malureanu, 

Mioara Lazar, Neculai Tanase, Daniel Gongu, Cristinel Susu, Emil Danut Popoiu, Romeo 
Paul Postelnicu, Doina Fodoreanu, Vasile Dobre si Gheorghe Stan si 10 voturi 

„abtinere”. 
             Se discuta proiectul de hotărâre privind abrogarea poziţiei nr. 427 din 
anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 108/2004, privind aprobarea Listei 

nominale pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închierierii.  
             Nu sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 198.  
             Se trece la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu 

persoanele cărora urmează să li se repartizeze locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii, conform Normelor Metodologice de punere în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 152/1998 cu modificările şi completările ulterioare şi a 

Hotărârii Consiliului Local nr. 110/2009 privind aprobarea Listei de priorităţi. 
             D-nul consilier Mugurel Malureanu intreaba daca a fost supus dezbaterii 

publice, iar d-nul Secretar Eduard Marian Corhana il informeaza ca nu este un proiect 
de act normativ care sa necesite acest lucru. 
             Nu sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 199.  
             Se dezbate proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare, modernizare şi dotări – Şcoala nr. 3” din municipiul Focşani. 
             D-nul consilier Emil Danut Popoiu ia cuvantul: „nu credeam sa ajung sa fiu 

impotriva unui proiect care viezeaza scolile dar am niste nedumeriri, este un proiect  
din cele 12 proiecte pe care noi le discutam, iar pentru primele trei unitati scolare, ma 

refer la Scoala nr. 3 si la Campusul Scolar pentru care am pierdut mult timp pentru 
aprobari si Scoala nr. 8, stiu ca pentru aceste trei unitati a existat proiect platit cu bani 
grei de catre Primarie . Acum fiecare studiu de fezabilitate cuprinde si faza de 

proiectare unde iar sunt sume care nu sunt deloc neglijabile, mai mult am impresia ca 
cei care fac acum proiectarea sunt aceeasi care au facut si acum doi ani proiectul. Rog 

sa mi se raspund daca sunt aceeasi.” 
             „Care este coieficientul pentru diverse si neprevazute? pentru ca mi se pare 
ca ati alocat o suma foarte mare si va rog sa-mi spuneti cine este proiectantul pentru 

aceste studii?” intreaba d-na consilier Doina Fodoreanu. 
             D-na Mioara Huica raspunde: „coeficientul pentru diverse si neprevazute este 

3,5%, iar pentru lucrari de reparatii capitale se poate propune intre 5 si 10%., iar 
proiectantul ales este SC GOBAL PROIECT.” 
             „Trebuia sa specificati care au fost indicatorii aprobati in 2006, este optiunea 

d-nei consilier Doina Fodoreanu. 
             D-nul consilier George Mardare sesizeaza: „asistenta tehnica cade in 
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sarcina proiectantului si acesta este obligat sa dea asistenta pe toata durata realizarii 
proiectului. De ce este trecuta separat? Si de ce sunt prevazute sume separate? 

Inseamna ca suma este prevazuta pentru dirigintele de santier?” 
             „Avand in vedere ca studiul de fezabilitate a fost facut de aceeasi firma, firma 

Global sa faca gratuit actualizarea, mai ales ca ea este si executantul lucrarii”, este 
propunerea d-nei Presedinte de sedinta Mioara Lazar. 
             D-nul consilier Neculai Tanase constata ca „este vorba de 3,8 mil lei pentru 

reactualizare, mi se par prea multi bani, daca a mai fost facuta o data.” 
             D-na consilier Doina Fodoreanu intreaba „care sunt sumele platite pentru 

studiile de fezabilitate si cum a fost selectata firma de proiectare pentru ca se pare ca 
a fost aleasa acceasi firma la toate unitatile scolare.” 
             D-na Mioara Huica raspunde ca „in anul 2007 unitatile de invatamant in cauza 

au selectat firma prin cerere de oferta.”  
             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu intreaba de unde s-a facut finantarea 

acestor proiecte?  Iar d-na Huica raspunde: sursa de finantare este bugetul local. 
             Nu sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si nu se adopta cu 21 
voturi „abtinere”.  

             Se supune discutiei proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitare, modernizare şi dotări – Campus Şcolar” din municipiul Focşani 
(Liceul Sportiv, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau şi Colegiul Tehnic Ion Mincu). 

             D-na consilier Rodica Boboc face un amendament in sensul s-a redus cota de 
diverse si neprevazute de la 10% la 5% la toate cele trei unitati de invatamant, 
rezultant si o diminuare a valorii totale pe fiecare obiectiv de investitii cu suma de 

3014,036 mii lei pentru Campusul Scolar. 
             D-na consilier Doina Fodoreanu intreaba de ce s-a redus la 5%?  Iar d-na  

Mioara Huica raspunde ca „s-a redus de la 10 la 5% pentru a ne incadra la limita 
maxima admisibila de finantare a unui proiect prin Axa 3.4.” 
             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot in forma initiala si 

nu se adopta obtinand 21 voturi „abtinere”.  
             Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-nei consilier 

Rodica Boboc, mentionat mai sus si nu se adopta obtinand 10 voturi „pentru” si 11 
voturi „abtinere”, ale d-lor consilieri Adrian Colin, Mugurel Malureanu, Mioara Lazar, 
Neculai Tanase, Daniel Gongu, Cristinel Susu, Emil Danut Popoiu, Romeo Paul 

Postelnicu, Doina Fodoreanu, Vasile Dobre si Gheorghe Stan. 
             Se supune atentiei proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare, modernizare şi dotări – Şcoala nr. 8 Alexandru Vlahuţă” din 
municipiul Focşani. 

             D-na consilier Doina Fodoreanu intreaba “de ce toate rapoartele sunt identice 
si nu se specifica clar ce se doreste pentru fiecare unitate de invatamant.” 

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si nu se adopta 
obtinand 10 voturi „pentru” si 11 voturi „abtinere”, ale d-lor consilieri Adrian Colin, 
Mugurel Malureanu, Mioara Lazar, Neculai Tanase, Daniel Gongu, Cristinel Susu, Emil 

Danut Popoiu, Romeo Paul Postelnicu, Doina Fodoreanu, Vasile Dobre si Gheorghe 
Stan. 

             Se supune atentiei proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare, modernizare şi dotări – Şcoala nr. 1 Nicolae Iorga” din 

municipiul Focşani. 
             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 
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21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 200. 

             Se dezbate proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii 
proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotări - Colegiul Naţional UNIREA” si 

a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect. 
             D-nul consilier Mugurel Malureanu constata ca nici la acest proiect nu sunt 
specificate in ce constau aceste modernizari. 

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 21 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 201. 

             Se trece la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare, modernizare şi dotări – Şcoala Ştefan cel Mare” din municipiul 

Focşani. 
             D-nul consilier Radu Nitu precizeaza ca Scoala “Stefan cel Mare”, prin 

directorul ei, a depus foarte mult efort pentru derularea fondurilor structurale pentru 
dotare si reabilitare si doreste sa faca un amendament in sensul modificarii sumelor 
din anexa, dupa cum urmeaza:  

             - taxe si comisioane     = 176,7 mii lei; 
     - Studii topo  =  +3,57 mii lei; 

     - Consultanta  =   24,037 mii lei; 
     - Asistenta  =   79,730 mii lei. 

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot in forma initiala si 
nu se adopta obtinand 21 voturi „abtinere”.  
             Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul mentionat mai sus 

al d-lui consilier Radu Nitu si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 
202. 

             Se supune discutiilor proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
anexei de la Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2006, privind „Actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru străzile cuprinse în obiectivele de 

investiţii referitoare la consolidarea sau modernizarea străzilor din municipiu, 
completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 278/2006 si 87/244/2008”. 

             „Cred ca acest proiect nu mai are rost  sa fie supus adoptarii”, este parerea   
d-lui consilier Neculai Tanase.   
             D-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar subliniaza inca o data ca str. 

Trimfului nu a beneficiat de nici o asfaltare. 
             „Acesti indicatori trebuiesc aprobati pentru ca acum se face o reglare intre 

lucrari fiindca la unele obiective de investitii s-au depasit indicatorii, iar la altele s-au 
inregistrat economii” este precizarea d-lui consilier Neagu Nistoroiu.  
             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta 

obtinand 14 voturi „pentru” ale d-lor consilieri Rodica Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel 
Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Ioan Liviu Oloeriu, 

Neagu Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu Felician Doru Veber, Mioara Lazar, Daniel 
Gongu, Neculai Tanase si Cristinel Susu si 6 voturi „abtinere”. 
             D-nii consilieri Daniel Gongu, Neculai Tanase si Cristinel Susu sustin ca nu au 

votat „pentru”, iar d-nul Secretar Eduard Marian Corhana precizeaza ca d-na 
Presedinte de sedinta a mentionat numele dumnealor ca votand „pentru”. 

             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu intervine: „am putea sa reluam si votul, dar 
am transforma procedura din Consiliul Local in altceva.” 
             „Va rog d-na presedinte sa nu creati situatii confuze vis a vis de votul 

consilierilor din sala.” 
             „De mai multe ori au fost situatii asemanatoare, chiar si d-nii consilieri  
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Pintilie si Nitu au votat altfel decat turma, nu au fost atenti, s-au trezit cu mainile pe 

sus. Era suficient ca presedintele de sedinta sa numere voturile”, sustine d-nul consilier 
Mugurel Malureanu. 

             D-nul consilier Neculai Tanase isi cere scruze pentru expresia „au votat altfel 
decat turma” uzitata de antevorbitorul sau.  
             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu este iritat de faptul ca d-nul consilier Adrian 

Colin i-a jignit pe colegii sai. 
             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune din nou la vot si se 

adopta cu 11 voturi „pentru” ale d-lor consilieri Rodica Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel 
Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Ioan Liviu Oloeriu, 
Neagu Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu Felician Doru Veber, Mioara Lazar si 10 

voturi „abtinere”, devenind hotararea nr. 203. 
             Se trece la punctul 20 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind 

aprobarea depunerii proiectului  „Reabilitare, modernizare şi dotări - Colegiul 
Naţional UNIREA” si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect.  
             D-nul consilier Emil Danut Popoiu sesizeaza: „cred ca s-a gresit, daca adunam 

valoarea eligibila proiect - 4.427.624 lei cu valoarea neeligibila proiect - 40 mii lei daca 
aplicam procentul de TVA, suma va fi mai mare cu 1000 lei fata de cea scrisa aici. 

Daca vreti TVA ajunge la valoarea de 8048,848 lei. De aceea doresc sa fac un 
amendament in sensul ca se modifica TVA-ul cu 1900 lei si valoarea totala a proiectului 

se modifica cu aceeasi suma. Modificarea nu influenteaza cu nimic suma cu care 
intervine Primaria.” 
             Din valoarea eligibila se deduce TVA-ul si 2% nu din valoarea totala, respectiv 

cota de 2% se aplica la suma de 4.427.624 lei si nu la 5.314.573 lei”, este explicatia 
d-lui Secretar Eduard Marian Corhana. 

             Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala 
si nu se adopta, obtinand 20 voturi „abtinere”, d-nul consilier Emilian Bogdan Matisan 
nu este in sala. 

             Se supune votului proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Emil 
Danut Popoiu, in sensul ca se modifica TVA-ul cu 1900 lei si se adopta cu 20 voturi 

„pentru, devenind hotararea nr. 204. D-nul consilier Emilian Bogdan Matisan nu este 
in sala. 
             Se supune dezbaterii proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii 

proiectului  „Reabilitare, modernizare şi dotări- Şcoala nr. 1 Nicolae Iorga” si 
a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect. 

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta 
obtinand 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 205. 
             In continuare se discuta proiectul de hotărâre privind aprobarea 

depunerii proiectului  „Reabilitare, modernizare şi dotări - Şcoala nr. 3” si a 
cofinantarii cheltuielilor legate de proiect. 

             Nu sunt discutii, proiectul de hotarare se supune din nou la vot si nu se 
adopta obtinand 10 voturi „pentru” ale d-lor consilieri Rodica Boboc, Vasile Pintilie, 
Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Ioan Liviu 

Oloeriu, Neagu Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu Felician Doru Veber si 11 voturi 
„abtinere”. 

             In continuare prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii 
proiectului  „Reabilitare, modernizare şi dotări - Şcoala nr. 8 Alexandru 
Vlahuţă” si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect. 

             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu face un amendament in sensul ca se 
majoreaza TVA-ul cu suma de 1330 lei. 
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             Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare in forma 
initiala si nu se adopta, obtinand 21 voturi „abtinere”. 

             Se supune votului proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Ioan 
Liviu Oloeriu, in sensul ca se majoreaza TVA-ul cu suma de 1330 lei si nu se adopta 

obtinand 10 voturi „pentru” ale d-lor consilieri Rodica Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel 
Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Ioan Liviu Oloeriu, 
Neagu Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu Felician Doru Veber si 11 voturi 

„abtinere”. 
             Se supune dezbaterii proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii 

proiectului  „Reabilitare, modernizare şi dotări - Şcoala Stefan cel Mare” si a 
cofinantarii cheltuielilor legate de proiect. 
             Nu sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 206. 
             Se trece la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii 

proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotari-Campus şcolar” (Liceul Sportiv, 
Colegiul Tehnic–Edmond Nicolau, Colegiul Tehnic-Ioan Mincu) si a cofinantarii 
cheltuielilor legate de proiect. 

             Se supune votului proiectul de hotarare si nu se adopta obtinand 10 voturi 
„pentru” ale d-lor consilieri Rodica Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, 

Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Ioan Liviu Oloeriu, Neagu Nistoroiu, 
George Mardare, Laurentiu Felician Doru Veber si 11 voturi „abtinere”. 

 
             Se prezinta punctul 26 din ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind 
aprobarea “Master Planului privind reabilitarea sistemului de termoficare din 

municipiul Focşani” în cadrul programului “Asistenţă tehnică pentru 
pregătirea portofoliului de proiecte – Termoficare PHARE CES 2006/018-

147.04.03/08.03”. 
             Ia cuvantul d-nul ing. Marian Dobrin – reprezentantul Institutului de Studii si 
Proiectari Energetice Bucuresti, care in urma unei licitatii publice a fost desemnat ca 

elaborator pentru un proiect finantat din fonduri PHARE - „Asistenta Tehnica pentru 
Pregatirea Portifoliului de proiecte Termoficare”. 

             „Acesta se refera la Elaborarea de aplicatii viabile in domeniul 
termoficare –– reducerea impactului asupra mediului prin imbunatatirea 
infrastructurii de termificare la nivelul municipiilor care mai detin sisteme de 

termoficare viabile. 
             Proiectul a pornit la drum in luna noiembrie 2008 si are o durata de 

implementare de un an. La inceputul anului s-astabilit care sunt municipiile care detin 
sisteme de termoficare viabile. Acestea sunt in numar de 22. In urma acestei etape. 
Municipiul Focsani a fost desemnat printre cele 5 municipii pentru care vom elabora 

documentatiile pentru obtinerea finantarii nerambursabile. In etapa a II-a s-a elaborat 
Master Planul pentru reabilitarea sistemului de termoficare urbană din municipiul 

Focşani, pentru perioada 2009-2029, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi 
creşterii eficienţei energetice. 
             Elaborarea Master Planului porneşte de la analiza situaţiei actuale a 

sistemului de termoficare din municipiul Focşani, evaluată în contextul unor date 
generale privind caracteristicile naturale ale zonei, calitatea mediului, aspecte socio-

economice la nivelul României şi la nivelul municipiului, cadrul legislativ, instituţional şi 
de reglementare aferent domeniilor alimentării centralizate cu energie termică şi 
protecţiei mediului.  

             Sistemul actual de alimentare cu energie termică în municipiul 
Focşani are doua componente : 
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      1. Sistemul de alimentare individuală, prin centrale de apartament individuale; 

      2. Sistemul de alimentare centralizată, prin sistemul de termoficare operat de SC 
ENET SA.  

 - sursă de cogenerare cu Instalaţii Mari de Ardere şi cazane de apă fierbinte cu  
funcţionare pe gaze naturale/păcură 
         - reţele de transport în lungime de 23,21 km traseu 

         - 57 Puncte termice şi reţele de distribuţie în lungime de 59,08 km conducte 
 Sursa sistemului de termoficare operat de SC ENET SA Focşani: 

         - cazane de abur cu funcţionare pe gaze naturale şi păcură; 
         - 2 cazane de abur cu funcţionare pe gaze naturale; 
         - 6 cazane de apă fierbinte cu funcţionare pe gaze naturale şi păcură:  CAF1 (25 

Gcal/h), CAF2 (25 Gcal/h), CAF3 (50 Gcal/h), CAF4 (25 Gcal/h), CAF5 (100 Gcal/h) şi 
CAF6 (100 Gcal/h). Cazanele CAF5 şi CAF6 sunt în conservare şi urmează să fie 

dezafectate.  
             - Centrala electrică de termoficare ENET Focşani este în funcţiune din anul 
1970.  

              In ceea ce priveste Reţele de transport a energiei termice, acestea  
cuprind doua magistrale: una în partea de Vest a centralei şi a doua în partea de Est a 

centralei.  
             Reţelele de transport au o lungime totală de traseu de cca. 23,21 km. Ele 

sunt amplasate în majoritate în subteran 18,83 km (81%) în canale nevizitabile iar 
restul 4,39 km (19%) amplasate suprateran.  
             Reţelele de transport au diametre cuprinse între Dn 50 şi Dn 500 mm 

(conducte clasice). 
             În municipiul Focşani sunt racordate la sistemul de termoficare un număr 57 

puncte termice şi au o capacitate totală instalată de 145,3 Gcal/h (169 MW) pentru 
încălzire şi 80,8 Gcal/h (93,97 MW) pentru apă caldă de consum. 
             Schema de funcţionare a punctelor termice este schema cu racordare 

indirectă a instalaţiilor de încălzire la reţeaua primară, prin intermediul schimbătoarelor 
de căldură, şi prepararea apei calde de consum în 2 trepte serie. 

             În perioada 2001-2008 au fost reabilitate 22 de puncte termice.  
             În alte 6 puncte termice s-au înlocuit, parţial sau total, schimbătoarele de 
căldură. 

             Punctele termice noi sunt automatizate, sunt dotate cu echipamentele şi 
accesoriile necesare transmiterii informaţiilor la distanţă în timp real şi sunt integrate 

într-un sistem dispecer.  
             Pompele de circulaţie a agentului termic pentru încălzire sunt pompe cu 
turaţie constantă, fiind necesară instalarea de convertizoare de frecvenţă 

             Din numărul total de apartamente de 29 405 existente în municipiul Focşani, 
în prezent mai sunt branşate la sistemul centralizat de alimentare cu căldură 20 497 

apartamente, ceea ce reprezintă circa 70%. 
             Gestiunea livrării agentului termic la nivel de branşament consumator (scară 
de bloc) pentru consumatorii racordaţi la sistemul centralizat s-a realizat prin montarea 

contoarelor de energie termică pe circuitele de încălzire şi apă caldă de consum astfel: 
–  pentru încălzire la 1 453 scări de bloc 

–  pentru apă caldă de consum la 1 451 scări de bloc. 
             În municipiul Focşani, în apartamentele din 310 scări s-au montat repartitoare 
de costuri pentru încălzire, şi în apartamentele din 520 de scări s-au montat 

debitmetre pentru apa caldă de consum. 
             În momentul de faţă, contorizarea la nivel de branşament este realizata, dar 
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robineţii termostatici au fost montaţi numai în 20% din apartamente, iar 

debitmetrele pentru apa caldă de consum în circa 35%  
             În municipiul Focşani, majoritatea blocurilor sunt construite înainte de 1989 şi 

nu s-au realizat   lucrări majore de imbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor. 
            Deşi a existat această preocupare, până în acest an nu s-a realizat decât 
reabilitarea termică a unui singur bloc.  

            În unele cazuri, proprietarii apartamentelor şi-au izolat pereţii exteriori sau şi-
au instalat ferestre termoizolante. Aceste măsuri de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice au fost individuale şi sporadice, nu s-a avut în vedere ansamblul clădirii, 
eliminarea punţilor termice, termoizolarea plaşeelor peste subsoluri şi a celor peste 
ultimul nivel (terasă), măsuri de prevenire a apariţiei condensului, refacerea faţadelor.  

             Abia în acest an au fost alocate fonduri pentru reabilitarea termică a 6 blocuri 
de locuinţe, prin Programul naţional multianual privind creşterea performanţei 

energetice la blocurile de locuinţe. 
             Pentru sursa de producere a energiei termice nu sunt lucrări în curs de 
reabilitare. 

            Pentru reţelele de transport, până în prezent nu s-au iniţiat nici un fel de 
lucrări de reabilitare. 

             Pentru reţelele de distribuţie sunt în curs de reabilitare 3,21 km  în sistem 
preizolat, lucrări ce se vor finaliza în cursul anului 2009.  

             Există un proiect pentru toate fazele (SF, PT, DE) aferent modernizării şi 
reabilitării reţelelor de distribuţie a energiei termice din Municipiul Focşani, aprobat 
prin HCL nr. 146/276/21.12.2004. 

             Pentru punctele termice există un proiect pentru toate fazele (SF, PT, DE) 
aferent modernizării punctelor termice din Municipiul Focşani, aprobat prin HCL nr. 

152/29.08.2007. 
             Pentru clădiri, în cursul acestui an urmează a se realiza reabilitarea termică a 
anvelopei la nivelul a  6 blocuri. 

             SC ENET S.A. este operatorul de termoficare al municipiului Focşani şi are ca 
obiect de activitate producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică 

şi producţia şi furnizarea de energie electrică. 
             SC ENET S.A Focşani efectuează activitatea de producere a energiei  termice 
din anul 1970. În iunie 1984 a fost transformată în Centrală Electrică de Termoficare 

(CET). În anul 2001,   SC ENET SA a preluat activitatea de distribuţie a energiei 
termice de la regia locală CUP RA Focşani. 

             Sistemul de termoficare din municipiul Focşani se confruntă în prezent cu 
probleme de mediu şi de eficienţă cauzate de vechimea şi starea tehnică a instalaţiilor 
existente din sursă şi sistemul de transport şi distribuţie. 

             Capacităţile instalate au o durată de viaţă mare, chiar dacă au fost exploatate 
corespunzător de-a lungul timpului, dar nu au beneficiat de lucrări majore de 

modernizare, din cauza lipsei de fonduri. 
             Randamentele cazanelor de abur au valori mici: 73% pentru cazanele de abur 
pe gaze naturale/păcură (valoarea de proiect fiind 83,5%), respectiv 85% pentru 

cazanele de abur pe gaze naturale (valoarea de proiect fiind 92%).  
             Randamentele cazanelor de apă fierbinte au de asemenea valori mici: 80%  

(valoarea de proiect fiind 92%). 
             Reţelele de transport şi distribuţie au o vechime de circa 20-40 de ani şi 
prezintă o stare avansată de uzură, nefiind executate până în prezent importante 

lucrări de reabilitare ale acestora. 
             Principalele probleme care afectează funcţionarea reţelelor sunt următoarele: 
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•  durata de viaţă depăşită 
•  temperatura scăzută a apei calde de consum în perioadele cu consum 

redus,  
datorită  lipsei conductelor de recirculare a apei calde de consum 

•  deteriorarea în timp a protecţiei termoizolaţiei, a izolaţiei ca urmare a  
infiltraţiilor de apa 

•  coroziunea exterioară (datorită deteriorării izolaţiei termice) şi coroziune  

interioară  a  
   conductelor; fisurile conduc la pierderi importante de agent termic 

•  uzura în zona suporturilor fixe şi mobile pe unele porţiuni de reţea.  
             Randamentul termic  al reţelei de transport apă fierbinte in ansamblu este 
scăzut. Se înregistrează pierderi de apă fierbinte in continuare, volumul de apă de 

adaos fiind mare. 
             Pierderile actuale în reţelele de transport sunt de cca 8,6%. 

             Pierderile actuale în reţelele de distribuţie sunt de cca 23,8%. 
             Pierderile încă mari din sistemul de transport şi distribuţie (comparativ cu 
pierderile normale de 7% în transport şi 8% în distribuţie) conduce la consumul unei 

cantităţi mari de combustibili utilizat doar pentru acoperirea aceptor pierderi, ceea ce 
implică şi creşterea emisiilor poluante. 

             Lipsa resurselor financiare pentru întreţinere, reabilitare şi modernizare, 
pierderile mari în transport şi distribuţie, izolarea termică necorespunzătoare a fondului 

locativ existent. Acest fapt s-a concretizat în costuri mari de producţie şi distribuţie, 
continua scădere a calităţii serviciilor şi creşterea valorii facturii energetice. 
             În anul 2008 cantităţile de substanţe poluante anuale au fost mai mici decât 

cele stabilite prin plafoanele de emisie ţintă pentru NOx pentru IMA1 şi IMA2, deoarece 
în acest an acestea nu au funcţionat conform prognozelor din anul 2005.  

Cantitate mare de CO2 care se emite în prezent de SC ENET SA Focşani, cu efect 
negativ privind schimbările climatice. 
             Proiecţia necesarului de energie termică la nivelul consumatorilor se realizează 

plecând de la  anul de bază 2008, ca fiind cel mai recent an pentru care se deţin 
informaţii. Necesarul orar şi anual aferent acestui an se corectează astfel: 

       necesarul orar la consumator la nivelul anului 2008 este de 80,3 Gcal/h (93,38 
MW) din care 74,49 Gcal/h (86,63 MW) reprezintă necesarul pentru încălzire şi 5,81 
Gcal/h (6,76 MW) reprezintă necesarul mediu pentru apa caldă de consum. Valoarea 

de 74,49 Gcal/h (86,63 MW) reprezintă necesarul de căldură pentru încălzire la 
temperatura exterioară de -18 0C. Această temperatură este întâlnită rar şi cu o 
durată anuală foarte mică, în general în ore neconsecutive. 

      pentru evitarea supradimensionării capacităţii de producere, este mai rezonabilă 
considerarea unei temperaturi minime exterioare de cca -15 0C, pentru care necesarul 

de energie termică pentru încălzire devine 60,44 Gcal/h (70,29 MW), ceea ce conduce 
la un necesar orar total de 66,25 Gcal/h  (77,05 MW). 

       componenta aferentă încălzirii este  corectată ţinând seama, pentru municipiul 

Focşani, de o creştere a temperaturii medii cu cca. 0,5 ºC, pe perioada 2009-
2029.Aceasta va conduce la reducerea necesarului pentru încălzire mediu anual pe 

perioada de analiză cu cca. 2%. 
             Evoluţia necesarului de energie termică la nivelul consumatorilor are la bază 
următoarele elemente: 

      - economia de energie, prin: 
             Programul de reabilitare termică a clădirilor de locuit este de 20 blocuri pe 

an. 
      - alte măsuri de economisire a energie (contorizare, robinete termostatice, etc)  
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             Se aşteaptă ca un număr de 5 400 de apartamente să solicite  
rebranşarea)  

             Evoluţia consumului asigurat din sursa SC ENET SA Focşani are în vedere 
următoarele aspecte: 

 - evoluţia pierderilor în reţelele de transport; 
 - evoluţia pierderilor în reţelele de distribuţie. 
             În anul 2011 va începe un program intensiv de reabilitare a reţelelor de 

transport şi distribuţie a energiei termice, care va dura 8 ani. La încheierea lucrărilor, 
pierderile de căldură în reţelele de transport şi de distribuţie se vor reduce de la 32,4% 

în prezent la 15%  
             Ţintele naţionale privind creşterea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră, care derivă din ţintele UE, trebuie aplicate şi la nivel regional 

şi local. Aceste ţinte sunt următoarele: 

       emisiile în sectoarele sub incidenţa schemei europene de comercializare a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră să fie în anul 2020 cu 21% sub nivelul 
celor din anul 2005; 

       reducere cu 20%, comparativ cu 1990, în consumul de energie primară, până în 

2020, ceea ce înseamnă creşterea eficienţei energetice; 

       reducerea la 15% a pierderilor în sistemul de transport şi distribuţie. 
             Strategia de alimentare cu căldură a municipiului Focşani, realizată în 

anul 2007 a propus menţinerea actualului sistem centralizat de alimentare cu energie 
termică . 

             Varianta cea mai fezabilă din punct de vedere economic este varianta de 
producere centralizată de energie termică folosind centrala de cogenerare cu motoare 
cu ardere internă (soluţia cu centrală unică şi reabilitarea reţelelor termice de transport 

şi distribuţie). 
            Elaborarea strategiei a avut drept obiective creşterea eficienţei energetice, 

reducerea poluării mediului şi obţinerea unui preţ al energiei termice suportabil pentru 
populaţie.  
 

            Masuri propuse in acest sens:  
            - reabilitare CET existent pe combustibilii actuali (gaze naturale + păcură); 

            - echipamente de mediu (arzătoare cu NOx redus la IMA 1); 
            - cazanele de apă fierbinte de 100 Gcal/h se vor dezafecta.; 
            - reabilitare sistem de transport şi distribuţie (reabilitarea reţelelor termice pe 

traseele existente, cu modificarea traseelor numai atunci când este cazul (proprietăţi 
private); 

            - redimensionarea tuturor conductelor de pe circuitele primar şi secundar); 
             Investitia totala va avea valoarea de 68 639 mii Euro 
             Optiunea 2 - Alimentare centralizată  

             Masuri propuse: 
            - două motoare cu ardere internă noi de 6 MWe fiecare şi cu cazane 

recuperatoare de cca. 5MW (4,4 Gcal/h) fiecare şi vor funcţiona întregul an în bază.  
            - un cazan de apă fierbinte nou pe gaze naturale cu sarcina termică de 50 

Gcal/h, dimensionat pentru necesarul iarna.  
            - un cazan de apă fierbinte existent CAF 3 , cu sarcina termică de 50 Gcal/h, 
cu funcţionare pe gaze naturale. Cazanul de apă fierbinte existent va corespunde din 

punct de vedere al protecţiei mediului deoarece a fost reabilitat în 2008 (arzătoare cu 
NOx redus). 

            - reabilitare sistem de transport şi distribuţie  
             Investitia totala: 81 366  mii  Euro 
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          Opţiunea 3 - Alimentare individuala  

            Masuri propuse:  
            - centrale termice de apartament (cca 20497) 

            - extindere reţele gaze naturale 
Investitia totala: 74 752  mii  Euro  
             In acest caz, SC ENET SA Focşani va fi închisă, ceea ce va avea impact social 

negativ.  
             Analiza de suportabilitate are drept scop stabilirea tarifului maxim ce poate fi 

suportat de populaţia beneficiară a serviciului de termoficare, tarif care să acopere atât 
costul de producere cât şi valoarea investiţiilor propuse a se realiza în modernizarea 
CET şi a sistemului de termoficare  aferent. 

             Analiza suportabilităţii costurilor aferente consumului de energie termică 
furnizată populaţiei din municipiul Focşani de către S.C. ENET S.A. se elaborează pe 

baza veniturilor medii lunare pe o gospodărie şi a consumului de energie termică 
înregistrat.  
             Stabilirea unui nivel pentru preţul local de facturare până la un nivel al 

indicelui de suportabilitate de 8%; 
             Menţinerea nivelului compensaţiei unitare de combustibil suportată de la 

bugetul de stat la nivelul anului 2008; 
             Menţinerea nivelului subvenţiei pentru diferenţele de preţ va fi asigurată de 

Autoritatea Publică Locală la nivelul din anul 2008. 
             Componenţa preţului (exclusiv TVA)  pentru energia termică livrată populaţiei 
municipiului Focşani ce va putea fi încasată de operator: 

 

Specificaţie 

Preţ energie 

termică 
(lei/Gcal) 

Preţ energie 

termică 
(euro/Gcal) 

Preţ local de facturare 

suportat de populaţie 
153,44  36,68 

Subvenţie de la bugetul 
de stat 

59,03  14,11 

Subvenţie de la bugetul 
local 

109,43  26,16 

TOTAL 321,89  76,94 

             Va multumesc foarte mult pentru atentie.” 
             „Pe parcursul acestei prezentari se precizeaza si reabilitarea punctelor 

termice. Ati avut in vedere ca Punctele termice din Focsani au fost reabilitate in 
proportie de peste 50%?” Intreaba d-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar. 

             D-nul inginer Dobrin raspunde:”din totalul de 57 puncte termice s-a avut in 
vedere ca 22 dintre acestea au fost modernizate. Au fost prinse numai cele care nu s-
au reabilitat.” 

             D-nul consilier George Mardare sesizeaza: „daca se reabiliteaza 20 blocuri pe 
an, in cat timp se vor reabilita 1000 blocuri cate exista in municipiul Focsani. Inseamna 

ca in 50 ani vom atinge tinta. 
             O alta observatie, ati spus ca se asteapa ca 5400 apartamente sa solicite 
rebransarea. La aceasta data, cheltuielile cu incalzirea la centralela de apartament sunt 

mult mai mici decat la sistemul centralizat. Trebuie ca noul sistem sa produca o 
reducere substantiala a costurilor pentru ca aceasta ipoteza sa fie fezabila, respectiv, 

ca 5400  apartamente sa se rebranseze.” 
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             Am luat in calcul reabilitarea tuturor blocurilor pe urmatorii 15 ani. In 
Uniunea Europeana se cere respectarea programelor de eficienta energetica. Exista 

programe de reducere a gradului de dependenta energetica.  
             In ceea ce priveste incalzirea individuala sunt convins ca va costa mai putin, 

dar nu ati luat in calcul in cat timp veti amortiza cheltuielile cu achizitionarea centralei 
termice si cele pentru refacerea instalatiei de incalzire in apartament. Mai mult decat 
atat, o data la 3 ani se obtin autorizatii. 

             Gazul consumat in surse dispersate este de 3 ori mai scump decat cel 
consumat in centre compacte, care pot sa fie monitorizate. ” Ete raspunsul d-lui ing. 

Marian Dumitru.       
             Eu platesc gazul la pretul costului de gaze, iar locatarii platesc mai mult, desi 
sunt subventionati Dar daca aceasta subventie va disparea, in anul 2011, atunci 

cetatenii care nu au centrala individuala vor plati cu mult mai mult decat platesc eu 
acum,” este replica d-lui consilier George Mardare. 

             D-nul consilier Vasile Dobre este de acord ca „modernizarea centralei termice 
este o idee buna, mai ales daca va fi finantat de Uniunea Europeana, dar intreb daca 
cetateanul va plati mai putin dupa aceasta modernizare, pentru ca daca nu va mai 

beneficia de subventie si va plati mai mult, s-ar putea sa-si doresca sa achizitioneze 
centrala individuala.” 

             „Pretul energiei termice este acoperit din 3 componente. Ne propunem sa 
mentinem pretul egal cu cel de astazi si sa reducem subventiile de la bugetul local,” 

raspunde d-nul ing. Marian Dobrin. Cetateanul are mai multe avantaje, i se va monta 
contorul de energie termica la scara blocului. Este frustrat de faptul ca plateste, dar nu 
simte ca are caldura in casa. Daca vom avea finantare nerambursabila vom putea 

mentine pretul la nivelul actual. 
             D-nul consilier Vasile Dobre intervine: „eu platesc acum 76,94 Euro/Gcal., 

dupa ce se va implementa acest proiect de modernizare a CET voi plati mai putin? Si 
cu cat”, iar d-nul ing. Dobrin raspunde afirmativ, dar nu stie cu cat pentru ca nu a 
facut un calcul estimativ. 

             D-nul consilier Adrian Colin intreaba: 
      „1. ce elemente s-au avut in vedere pentru estimarea a 5400 apartamente care 

vor solicita rebransarea? 
      2. la aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Focsani, la cap. 8 se 
preciza: avand in vedere cantitatea de biomasa, ramasa in curtea cetateanului se va 

folosi pentru producerea energiei termice.” 
             D-nul ing. Marian Dobrin raspunde: „s-au luat in calcul apartamentele 

cetatenilor care s-au debransat si in acest moment nu au o sursa de incalzire, 
institutiile publice neracordate si apartamentele care se vor construi. 
             In ceea ce priveste folosirea biomasei pentru energie termica ea a fost avuta 

in vedere, numai ca nu am avut date necesare in decursul unui an, privind cantitatea 
de biomasa. Pentru a construi o centrala pe biomasa este nevoie de mai mult spatiu. 

Avand in vedere ca ENET Focsani nu dispune de aceasta suprafata nu am avut ce sa 
studiem.” 
             D-nul consilier Vasile Pintilie ia cuvantul: „dupa aceasta cheltuiala, cetateanul 

trebuie sa beneficieze de caldura in apartamente. Orice retehnologizare ne conduce la 
o scadere a pretului de cost. Ati afirmat ca nu beneficiem de biomasa, dar nu v-ati 

facut bine calculele pentru ca noi beneficiem de foarte multa biomasa, de aceea cred 
ca trebuie luata in calcul si aceasta problema. Mai cred ca ar trebui sa gasiti o 
modalitate pentru ca cetateanul sa nu suporte doua-trei saptamani lipsa apei calde, in 

perioada reviziilor. Ati plecat de la niste preturi actuale, dar trebuia sa luati in vedere si 
o scadere de pret al Gcal. pe care cetateanul il suporta. Dezechlilibrul care se creeaza 
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intre vara si iarna trebuia luat in calcul. Va recomand sa faceti o corectura la cele 
prezentate.” 

             D-nul consilier Danut-Emil Popoiu intervine: „nu doresc sa sustin contrariul 
celor prezentate de d-nul ing. Dobrin. Se spune ca politicienii care nu vad luminita de 

la capatul tunelului mai cumpara un km de tunel. Noi incercam sa mai cumparam un 
km de tunel printr-un proiect foarte curajos. Vad aici, ca pentru reabilitarea retelelor 
de transport si de distribuite este o suma deloc de neglijat – 55 mil. Euro. V-ati gandit 

ca daca umblam la retelele de transport se strica infrastructura? si Focsaniul va arata 
ca dupa razboi. Suma respectiva ati calculat-o pentru schimbarea retelelor?” 

             „Tocmai acesta este motivul pentru care este nevoie de convergenta de forte 
ca proiectul sa porneasca at mai repede, pentru ca perioada de reabilitare a retelelor 
sa se suprapuna cu perioada de reabilitare a strazilor. Toate aceste proiecte de 

investitii ar fi trebuit corelate, dar asta nu ne da dreptul sa spunem ca nu o sa mai 
facem aceste lucrari”, raspunde d-nul ing. Marin Dobrin. 

             D-nul consilier George Mardare subliniaza ca „proiectul trateaza numai 
modernizaera centralei dar nu tine cont de stragegia producerii energiei pe baza de 
biomasa. In aceasta strategie noi am aprobat ca sa se ia in clacul si aceasta solutie. 

Probabil ca altcineva va face o centrala pe biomasa si se va dori ca cele doua centrale 
sa lucreze impreuna, ceea ce nu se va putea. Va trebui ca proiectul dumneavoastra sa 

tina cont si de generarea energiei pe baza de biomasa.” 
             „Suntem in momentul in care nu exista potential de biomasa. La Bruxelles se 

cer contracte de concesiune, contract cu un producator de biomasa, ceea ce nu am 
gasit”, raspunde d-nul ing. Marian Dobrin. 
             D-nul Petre Vintila, administrator asociatie de proprietari, ia cuvantul: „toata 

lucrarea costa 15 mil. Euro, ceea ce inseamna 100 mii Euro pentru fiecare scara de 
bloc. Sa gasim alta solutie, o centrala eoliana, centrala termica de bloc. Pe ce baza ati 

estimat necesarul de caldura pe urmatorii 30 ani. Sa evitam aceste centrale care costa 
foarte mult.”  
             „S-a pus la dispozitie Planul urbanistic si in baza lui s-a stabilit necesarul de 

caldura, fiind luate in calcul si apartamentele care se vor construi?” Este raspunsul     
d-lui ing. Dobrin. 

             D-nul Petre Vintila continua: „agreez ideea cu cele 11 centrale de cartier, care 
poate fi buna. Mai avem variante cu pompe de caldura, total nepoluante. 
             Pe timp de vara, agentul pentru ACM vine tot pe magistralele mari in 

diametru, ce duce la un consum mare pentru transport. Ar trebui pusa o teava mai 
mica, ca  adaos la cea mare, tot cu tur si retur. 

             Daca se va mai opri o data ACM, multi focsaneni se vor debransa, vor monta 
centrale de apartament si va ramane Primaria si ENET-ul cu saracimea orasului 
conectata la incalzirea centralizata. 

             Ce se va intampla cand va disparea subventia? Vrea o dezbatere publica cu 
specialisti in domeniu.” 

             „S-a pus la dispozitie Planul urbanistic si in baza lui s-a stabilit necesarul de 
caldura, fiind luate in calcul si apartamentele care se vor construi?” Este raspunsul     
d-lui ing. Dobrin. 

             D-nul director CET Focsani, Nicolae Latcan ia cuvantul: „de gasirea 
documentatiei ce priveste biomasa m-am ocupat personal si am date pe care le-am 

depus la Primarie la d-na Vasilica Petronie. Cantitatile de biomasa sunt la nivel de judet 
nu de municipiu.” 
            D-nul ing. Dobrin afirma ca „din analiza datelor respective rezulta ca sursa de 

biomasa este de 6 ori mai mica decat necesarul pentru asigurarea apei calde 
menajere. Disponibilul pentru vanzare este aproape de zero.” 
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             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 
21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 207.             

             Se supune atentiei proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii 
terenului cu destinaţie de păşune, în suprafaţă de 99,28 ha, situat pe 

teritoriul administrativ Boloteşti, T 191, P.C. 2730%, T 190, P. 2706%, T 189, 
P. 2700%, T 165, P. 2365%, T 172, P. 2550%, din domeniul public al 
municipiului Focşani, în domeniul privat al municipiului Focşani, în vederea 

efectuării unui schimb de teren cu SC ENET SA Focşani. 
             Nu sunt discutii, proiectul de hotarare se supune din nou la vot si nu se 

adopta obtinand 10 voturi „pentru” ale d-lor consilieri Rodica Boboc, Vasile Pintilie, 
Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Ioan Liviu 
Oloeriu, Neagu Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu Felician Doru Veber si 11 voturi 

„abtinere”. 
             „S-a retras proiectul de hotarare de la pozitia 29 si consider ca e bine sa fie 

dezbatute impreuna”, este motivatia de a vota cu „abtinere” a d-lui consilier Romeo 
Paul Postelnicu. 
             D-nul consilier Neculai Tanase ia cuvantul: „acel schimb are loc pentru ca 

terenul de la ENET este gajat. Guvernul a cerut acordul Comisiei Europene pentru a 
anula datoriile acumulate pana in 2009 de catre 35 centrale termice, de peste 8 mild. 

lei. Printre cele 35 centrale este si ENET Focsani si ma gandesc ca poate nu o sa mai 
fie nevoie.” 

             Se da citire proiectului de hotărâre privind inchiderea lucrărilor de 
execuţie la obiectivul de investiţii “Amenajare Cimitir Sud” situat pe centura 
de ocolire a municipiului Focşani, Calea Munteniei nr. 57, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 26/1993. 
             D-nul consilier Emil Danut Popoiu reaminteste plenului ca „in 1993 cand s-a 

aprobat studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru „amenajare 
Cimitir Sud” nu mai era panza freatica asa la suprafata si s-a investit o suma deloc de 
neglijat. Lucrarea a fost luata atunci de SCCM Vrancea care cred ca avea legatura cu 

fostul primar, nu stiu sigur. Dupa care s-au sistat lucrarile. In anul 1993 nu se traversa 
soseaua de centura sa ducem mortul la Cimitir. Facem studii de fezabilitate, aruncam 

cu bani in toate partile si apoi renuntam la lucrarile in care am investit. Categoric ca 
voi fi de acord cu acest proiect de hotarare, dar parerea mea este ca atunci cand s-a 
hotarat s-a gandit cu corpul si nu cu capul.” 

             D-nul consilier Vasile Dobre intervine: „daca discutam de fostul primar, d-nul 
Latcan, nu s-a retinut ca eu la sedinta trecuta am facut o precizare pentru  persoanele 

cre sunt interesate sa verifice aprobarile de la acea data cand nu a fost nici o problema 
cu panza freatica, sunt toate avizele si de la Drumuri Nationale si de la Mediu pentru a 
se amenaja un cimitir si nu altceva.”  

             D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu precizeaza: ”am solicitat sa ni se spuna 
care este valoarea investitiei de pana acum si de ce procent profita alta investitie pe 

care noi vrem sa o facem acolo. Cred ca e corect sa fim informati cu exactitate.” 
             Nu sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 17 
voturi „pentru”, si 4 voturi „abtinere”, ale d-lor consilieri  Romeo Paul Postelnicu, Doina 

Fodoreanu, Vasile Dobre, Gheorghe Stan, devenind hotararea nr. 208.             
            Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile între 

municipiul Focşani şi SC ENET SA Focşani a fost retras de initiatori. 
            D-nul consilier Felician Doru Veber intervine: „chiar daca s-a retras, rog 
aparatul tehnic sa modifice si Primarul municipiului Focsani sa semneze in numele 

Primarului municipiului Pitesti, actul autentic de schimb, pentru ca banuiesc ca  
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primarul de la Pitesti se va supara (vezi art 3, alin. (4), in loc de Focsani s-a 

dactilografiat Pitesti).” 
             „Rog pe d-nul Secretar, in situatia in care Master Planul trebuie depus, o 

conditie obligatorie ca terenul de 1 ha sa nu mai fie girat de obligatii, in zilele 
urmatoare sa vedem daca realizam acest schimb, sau alta forma prin care terenul de 1 
ha sa fie liber de sarcini la ENET pentru a demara acest proiect de modernizare retele 

etc.” Este propunerea d-lui consilier Ioan Liviu Oloeriu. 
            Se trece la  proiectul de hotărâre aprobarea trecerii terenului în 

suprafaţă de 35100,00 mp situat in Focşani, Calea Munteniei Tarlaua 83, 
Parcela 435 din domeniul public al municipiului Focşani in domeniul privat al 
municipiuli Focsani,  ca urmare a închiderii lucrărilor de execuţie la obiectivul 

de investiţii “Amenajare Cimitir Sud”. 
    D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu intreaba de ce in proiect este stipulata 

suprafata de 35.100 mp si solicitarea ANL este o pentru o suprafata de 30.000 mp. In 
acest caz este necesar sa facem un amendament in sensul ca sa se treaca din 
domeniul public al municipiului Focsani in domeniul privat al municipiului Focsani 

suprafata de 29.778 care inseamna suprafata solicitata de ANL plus suprafata aprobata 
pentru Biserica „Coborarea Sfantului Duh”. 

             „ANL solicita 30.000 mp. La urmatorul proiect, in titlu, avem 29.278, iar 
cererea este 30.000 mp., de unde diferenta?” este intrebarea d-lui consilier Emilian 

Bogdan Matisan, iar d-nul consilier Adrian Colin mentioneaza ca diferenta de 569 mp 
este suprafata ocupata de drumul de acces, aceasta suprafata se adauga la suprafata  
de 29,278 mp. 

             „Intreaga suprafata solicitata de ANLeste de 30.000 mp, subliniaza d-nul 
Secretar Eduard Marian Corhana. 

            Nu mai sunt discutii si proiectul de hotarare se supune la vot in forma initiala 
si nu se adopta obtinand 21 voturi „abtinere” 
    Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Romeo 

Paul Postelnicu, in sensul ca suprafata sa fie de 30500 mp si se adopta cu 20 voturi 
„pentru” si 1 vot „abtinere” al d-lui consilier Emil Danut Popoiu, devenind hotararea 

nr. 209. 
            Se supune dezbaterii proiectul de hotărâre aprobarea încredinţarii în 
folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în 

suprafaţă de 29.278,00 mp., situat în Focşani, Calea Munteniei nr.57, T 83, P 
435% în vederea construirii de locuinţe cu credit ipotecar şi locuinţe pentru 

tineri destinate închirierii, pe durata realizării investiţiei. 
            D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu face un amendament in sensul ca 
suprafata sa fie de 30.000 mp. 

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot in forma initiala si 
nu se adopta, obtinand 21 voturi „abtinere”. 

             Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Romeo 
Paul Postelnicu, in sensul ca suprafata sa fie de 30.000 mp. si se adopta cu 21 voturi 
„pentru, devenind hotararea nr. 210. 

             Se da citire proiectului de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 137/294/2008 privind aprobarea trecerii 

blocurilor de locuinţe pentru tineri din domeniul public al municipiului Focşani 
în domeniul public al statului. 
             D-nul consilier Emilian Bogdan Matisan, constata ca „este al trei-lea proiect de 

hotarare care este gresit. „Avem anexate un numar de 3 rapoarte, unul este al 
proiectului, unul al Serviciului administrare fond locativ si un proces verbal de receptie  
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finala. 

             Tabelul celor de la administrare fond locativ este foarte explicit, prin care este 
trecuta valoarea de inventar  finantata de ANL si valoarea decontata de Primarie pana 

la data predarii catre ANL. La anexa s-a mai adaugat inca o data valorile din proiectul 
de hotarare, astfel valorile s-au dublat. Valorile corecte sunt cele din raportul 
Serviciului administrare fond locativ. Nu putem aproba niste sume astrologice.  

             Propun un amendament, in  sensul modificarii tuturor pozitiilor din anexa cu 
valorile finale din Raportul Serviciului administrare fond locativ, acolo unde scrie total 

investitie. ” 
             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot in forma initiala si 
nu se obtinand 21 voturi „abtinere”. 

             Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier 
Emilian Bogdan Matisan, in sensul ca modificarii tuturor pozitiilor din anexa cu valorile 

finale din Raportul Serviciului administrare fond locativ si se adopta cu 16 voturi 
„pentru” si 5 voturi „abtinere” ale d-lor consilieri Emil Danut Popoiu, Vasile Dobre, 
Gheorghe Stan, Mugurel Malureanu si Adrian Colin, devenind hotararea nr. 211. 

             Se trece la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării poziţiei 
nr. 6 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 99/256/2008 privind 

aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând 
domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, 

pentru extinderea acestora. 
            D-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar informeaza plenul ca acest proiect de 
hotarare nu a obtinut avizul favorabil al Comisiei de specialitate. 

              Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si nu se adopta 
obtinand  21 voturi „abtinere”. 

             Se discuta proiectul de hotărâre privind aprobarea AVIZULUI 
PREALABIL DE OPORTUNITATE nr. 6 din 15.07.2009, privind elaborarea 
Planului Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) 

aferent, pentru Sediu Firmă cu Locuinţă de Serviciu, extravilan Focşani, DJ 
204 E Focşani – Petreşti, T 30, P 135. 

              Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si nu se adopta 
obtinand  21 voturi „abtinere”. 
              Se supune atentiei proiectul de hotărâre privind aprobarea AVIZULUI 

PREALABIL DE OPORTUNITATE nr. 4 din 12.02.2009, privind elaborarea 
Planului Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Regulamenului Local de Urbanism (RLU) 

aferent, pentru Cartier rezidenţial, Str. Dionysos Focşani, T 92.   
             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si nu se adopta 
obtinand 10 voturi “pentru” a grupului de consilieri PSD si 11 voturi “abtinere” ale d-lor 

consilieri Adrian Colin, Mugurel Malureanu, Mioara Lazar, Neculai Tanase, Daniel 
Gongu, Cristinel Susu, Emil Danut Popoiu, Romeo Paul Postelnicu, Doina Fodoreanu, 

Vasile Dobre si Gheorghe Stan.                
             Se dezbate proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal “LOCUINŢE COLECTIVE S+P+5E+M” – Str. Cîmpului nr. 1 Focşani. 

           D-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar face precizarea ca la Comisia de 
urbanism s-a solicitat acordul riveranilor. 

            D-na consilier Doina Fodoreanu intreaba daca avizul dat incalca Regulamentul 
Local de Urbanism. Care este regimul de inaltime in acea zona?” 
            D-na Luminita Mogda, inspector in cadrul serviciului urbanism raspunde: 

„regimul de inaltime in acea zona este P+2 si poate fi modificat printr-o documentatie 
de urbanism, respectiv printr-un Plan Urbanistic Zonal.  
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             „Nu-mi aduc aminte ca Regulamentul Local pentru Urbanism sa fi 
intrat in discutia Consiliului Local pentru modificare ci cred ca este regulamentul 

aferent PUZ-ului vechi” precizeaza d-na consilier Doina Fodoreanu. 
             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 17 

voturi „pentru” si 4 voturi „abtinere”, ale d-lor consilieri Romeo Paul Postelnicu, Doina 
Fodoreanu, Gheorghe Stan si Vasile Dobre, devenind hotararea nr. 212. 
             Se supune atentiei proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal “Spaţii comerciale, birouri şi locuinţe de serviciu” Str. Lupeni 
nr. 1-3, Focşani. 

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 18 
voturi „pentru” si 3 voturi „abtinere”, ale d-lor consilieri Doina Fodoreanu, Gheorghe 
Stan si Vasile Dobre, devenind hotararea nr. 213. 

             In continuare, d-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar prezinta proiectul de 
hotărâre privind aprobarea împărţirii municipiului Focşani în 6 zone de lucru, 

arondarea consilierilor locali pe aceste zone şi constituirea grupurilor de 
dialog, având ca obiect creşterea gradului de transparenţă şi implicarea civică 
în actul de administrare. 

             D-nul consilier Daniel Gongu face un amendament in sensul ca in Zona 6 sa 
fie inclusi si d-nii consilieri Cristinel Susu si Daniel Gongu. 

             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu face un amendament in sensul ca in Zona 5 
sa fie inclusi si d-nii consilieri Ioan Liviu Oloeriu si Neagu Nistoroiu. 

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot in forma initiala si 
nu se obtinand 21 voturi „abtinere”. 
             Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele d-lor consilieri 

Daniel Gongu si Ioan Liviu Oloeriu, mentionate mai sus si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 214. 

             Se supune discutiei proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezen-
tantului Consiliului Local al municipiului Focşani în Comisia socio-economică 
de examinare şi avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul 

cu suprafaţă mare din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea. 
             D-nul consilier Cristinel Susu il propune pe d-nul Mugurel Malureanu pentru a 

fi desemnat reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Focsani in Comisia socio-
economica de examinare si avizare a implementarii structurilor de vanzare cu 
amanuntul cu suprafata mare din cadrul Consiliului Judetean Vrancea 

 si d-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu o propune pe d-na Rodica Boboc. 
            D-na Presedinte de sedinta solicita propuneri pentru membrii comisiei de 

numarare a  voturilor. Deoarece nu sunt propuneri aceasta propune ca din Comisia de 
numarare a voturilor sa faca parte d-nii consilieri Vasile Dobre, Adrian Colin si Radu 
Nitu.              

             Membrii comisiei de numarare a voturilor distribuie buletinele de vot.  
             Fiecare consilier isi exprima optiunea si introduce buletinul de vot in urna. 

             Se intruneste Comisia si d-nul consilier Vasile Dobre da citire Procesului 
verbal intocmit de Comisia de numarare a voturilor secret exprimate, formata din d-nii 
consilieri  Radu Nitu, Adrian Colin si Vasile Dobre. 

             Comisia constata ca s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 
urmatorul: 

                                                  voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 
 
             - D-nul Mugurel Malureanu  9    9         3 

             - D-na Rodica Boboc                     9    9         3 
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             D-nul consilier Vasile Dobre precizeazaza ca este necesar un al doilea tur. 

             Rezultatul votului dupa al doilea tur este: 
                                                  voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

 
             - D-nul Mugurel Malureanu  7    14         - 
             - D-na Rodica Boboc                    14      7         - 

 
             D-na consilier Rodica Boboc a fost desemnata reprezentant al Consiliului Local 

al Municipiului Focşani în Comisia socio-economică de examinare şi avizare a 
implementării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare din cadrul 
Consiliului Judeţean Vrancea. 

             Se supune la vot proiectul de hotarare, ca urmare a votului secret exprimat si 
se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr.215 . 

             Se discuta proiectul de hotărâre privind, constituirea Comisiei locale de 
ordine publica la nivelul municipiului Focşani. 
             D-nul consilier Vasile Dobre ii propune pe d-nii consilieri Doina Fodoreanu si 

Gheorghe Stan. 
             D-nul consilier Daniel Gongu ii propune pe d-nii consilieri Cristinel Susu si  

Mioara Lazar. 
    D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu ii propune pe d-nii consilieri George Mardare 

si Rodica Boboc. 
             Membrii comisiei de numarare a voturilor distribuie buletinele de vot.  
             Fiecare consilier isi exprima optiunea si introduce buletinul de vot in urna. 

             Se intruneste Comisia si d-nul consilier Vasile Dobre da citire Procesului 
verbal intocmit de Comisia de numarare a voturilor secret exprimate, formata din d-nii 

consilieri  Radu Nitu, Adrian Colin si Vasile Dobre. 
             Comisia constata ca s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 
urmatorul: 

                                                  voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 
             - D-na Doina Fodoreanu 15  5         1 

             - D-nul Gheorghe Stan 12  9         - 
             - D-na Mioara Lazar                       9                  7                       5 
             - D-nul Cristinel Susu                     9  7         5   

             - D-na Rodica Boboc 12  7         2 
             - D-nul George Mardare                12  7         2 

             In urma votului, d-nii consilieri Doina Fodoreanu, Gheorghe Stan, Rodica 
Boboc si George Mardare au fost desemnati membri ai Comisiei locale de ordine 
publica la nivelul municipiului Focşani. 

             Se supune la vot proiectul de hotarare, ca urmare a votului secret exprimat si 
se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 216. 

             Se trece la punctul informari si declaratii politice si se inscriu la cuvant 
domnii consilieri: Ioan Liviu Oloeriu, Mioara Lazar, George Mardare, Daniel Gongu, 
Neculai Tanase,  Vasile Dobre, Vasile Pintilie si Rodica Boboc. 

            D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu sesizeaza ca se fac greseli majore in 
documentele care se prezinta la mapa de sedinta si roaga sa se ia masuri in acest 

sens. „Proiectele de hotarare trebuie sa fie corectate de un sef, chiar daca acesta este 
in concediu, cred ca exista un inlocuitor? Cel care nu ia masuri, acela este vinovat.” 
            D-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar propune sa se dea consilierilor, 

macar pe perioada participarii la sedintele Consiliului Local, legitimatii de 
 acces in parcarea Primariei Municipiului Focsani. 
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            D-nul consilier George Mardare isi propune sa sesizeze la fiecare sedinta de 

Consiliu Local problema parcarii masinilor de mare tonaj din Cartierul Sud, pentru ca 
din luna martie i se promite ca o sa se ia masuri. In fiecare dimineaza zeci de masini 

de acest fel blocheaza accesul in zona, tureaza motoarele, este un intreg santier. 
             D-nul consilier Daniel Gongu ii atrage atentia antevorbitorului sau ca 
tocmai a votat impotriva proiectului care reglementa situatia parcarii masinilor de mare 

tonaj. 
             D-nul consilier Neculai Tanase intreaba de ce s-a omis sa se initieze cele 

doua proiecte propuse de grupul consilierilor PDL. 
             „Am convenit, pentru primul proiect si ati acceptat, sa-l discutam, la 
urmatoarea sedinta ordinara, iar pentru al doilea ati solicitat sa se refaca raportul 

Comisiei de specialitate. Astazi ati primit raspunsul in ceea ce priveste inventarierea 
spatiilor publice, modul de incasare a sumelor si care sunt beneficiarii acestor 

contracte”, este raspunsul  d-lui Secretar Eduard Marian Corhana.  
             In replica, d-nul consilier Neculai Tanase: „am convenit pentru ca nu am mai 
avut de ales, dar va rog pentru sedinta urmatoare aceste doua proiecte sa nu mai fie 

omise.” 
             D-nul consilier Vasile Dobre:  

             D-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar informeaza plenul ca a primit 
raspunsul privitor la disponibilizarea angajatilor de la Politia Comunitara dar nu este 

multumita si asteapta intoarcerea d-lui primar din concediu, pentru a i se explica mai 
detaliat. „Nu mi s-a raspuns punctual la cele sesizate.” 
             D-nul consilier Vasile Pintilie nu este multumit pentru raspunsul primit vis 

a vis de amplasarea semnelor de ridicare autovehicule de la Directia Muncii si doreste 
un punct de vedere al comandantului Politiei Rutiere. 

             D-na consilier Rodica Boboc nu este nici domnia sa de acord cu raspunsul 
dat de serviciul agenti economici care spune ca a luat masuri cu cei care 
comercializeaza marfuri de pe trotuar, dar ca in zona Directiei de Finante si la Scoala 

nr. 10 nu s-a schimbat nimic. 
              D-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar considera lucrarile sedintei incheiate 

si multumeste tuturor pentru participare.  
             Drept care s-a intocmit prezentul proces verbal.           
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