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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  26 mai  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, deschide sedinta 
ordinara din 26.05.2009, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 1143/ 19.05.2009, 
constatand ca in sala sunt prezenti un numar 20 de consilieri, din totalul de 21 de consilieri 
atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) 
din legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 Absenteaza de la sedinta d-nul consilier Vasile Pintilie fiind plecat din localitate. 
La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – primar al municipiului Focsani; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate; 
 d-na Micsunica Baciu – Director executiv Directia resurse umane; 
  d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-nul Liviu-Dan Pogorevici – director executiv, Directia  administratie publica locala;  
  d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-na Carmen Marta Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Valentina Gatej – sef serviciu cadastru si agricultura; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu fond locativ; 
 d-na Mioara Huica – sef serviciu investitii; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 
 d-na Mirela Andrei – inspector serviciul comunicare; 
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism; 
 d-na  Mariana Gheorghe  – sef serviciu autorizare agenti economici; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-na Vasilica Petronie – consilier compartiment energetic, contracte, achizitii; 
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public de comunitar de evidenta persoanelor. 
 d-nul Puiu Spiridon – director Administratie Pietelor Municipiului Focsani; 
 d-nul Mihai Ciobotaru –director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani; 
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani; 
 d-nul Ion Gheorghe – director  Politia Comunitara Focsani; 
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 d-nul Filipache Sirbu – director Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani; 
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani; 
 d-na Angela Lungu – director Cantina de Ajutor Social; 
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani; 

 
             La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti 
ai mass-mediei locale.  
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  Dl. Secretar al municipiului Focsani supune votului procesul verbal al sedintei din 
28.04.2009, cu precizarea ca ulterior sedintei dl. consilier si presedinte de sedinta Adrian 
Colin a formulat o solicitare prin care s-a pus la dispozitia domniei sale o copie dupa 
inregistrarea audio a sedintei din 28.04.2009. 

Nu sunt discutii si se aproba cu  20 voturi “pentru”. 
 
In continuare dl. Presedinte de sedinta prezinta proiectul ordinii de zi care cuprinde: 
 
1. proiect de hotarare privind aprobarea Listei de prioritati pe anul 2009, pentru repartizarea 
locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, conform HGR nr. 962/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
2. proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii repartitiilor ca urmare a extinderii de 
spatiu pentru un numar de 3 familii din imobilul situat in Focsani, Aleea Caminului, nr. 12, 
bl. G2 in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata; 
 
3. proiect de hotarare privind aprobarea a doua schimburi de locuinte ANL situate in 
Focsani, Cartierul Tineretului Sud intre titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu 
Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata; 
  
4. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiect tehnic faza 
unica la obiectivul de investitii: ,,Consolidare si realizare grup sanitar pentru imobilul situat 
in strada Dobrogeanu Gherea, nr. 6, municipiul Focsani”; 
                             
5. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului 
Focsani, pe anul 2009; 
 

6. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local al municipiului Focsani pe 
anul 2009 a sumei de 30.000 lei pentru sarbatorirea zilei de 1 Iunie; 
     

7. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local al munici-piului Focsani 
pe anul 2009 a sumei de 30 mii lei pentru organizarea in perioada 4-6 iulie a Zilelor 
municipiului Focsani; 
 
8. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 10 mii lei pentru premierea 
echipei de volei feminin CSM 2007 Focsani, din bugetul local al municipiului Focsani pe 
anul 2009, cu ocazia promovarii in Divizia A1 a Campionatului National de Volei; 
 
9. proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Clubului 
Pensionarilor din municipiul Focsani pentru amenajarea spatiului din incinta Punctului 
termic nr. 55(56bis) ce apartine domeniului public al municipiului Focsani, incredintat in 
folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani, in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr. 95/252/2008; 
 
10. proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei 
,,Pogorarea Sfantului Duh” Focsani; 
 
11. proiect de hotarare privind aprobarea cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate 
bugetului local, depusa de Tinjala Ecaterina, din Focsani, str. Pct. Grigorescu, nr. 4, ap. 31; 
 
12. proiect de hotarare privind aprobarea cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate 
bugetului local, depusa de Costei Marian, din Focsani, str. Muncitori, nr.1; 



 3 

 
13. proiect de hotarare privind aprobarea cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate 
bugetului local, depusa de Florea Romica, din Focsani, Al. Caminului, nr. 15, ap.6; 
 
14. proiect de hotarare privind respingerea cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate 
bugetului local, depusa de Herea Vintila, din Focsani, Al. Al. 1 Iunie, nr. 23, ap. 38; 
 
15. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.77/26.04.2005 pentru infiintarea unui Consiliu Local al Tinerilor la 
nivelul municipiului Focsani; 
 
16. proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr.103/2008 pentru aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de 
personal pentru Primaria municipiului focsani, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
17. proiect de hotarare privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Consiliului Local 
al Municipiului Focsani nr.16/173/2008 pentru aprobarea organigramei, statului de functii si 
numarului de personal pentru Politia Comunitara a Municipiului Focsani, modificata prin 
Hotararea nr. 58/2009; 
 
18. proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 9/2008 pentru aprobarea organigramei, statului de functii si 
numarului de personal pentru Caminul pentru Persoane Varstnice Focsani, modificata prin 
Hotararea nr. 118/275/2008; 
 
19. proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului 
de functii pentru Administratia Pietelor Municipiului Focsani; 
 
20. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Serviciului Public 
Comunitar de Evidenta a Persoanelor al municipiului Focsani a unor posturi pentru 
avansarea in treapta de salarizare imediat superioara a unor functionari publici si a unor 
posturi de grad profesinal debutant in posturi de grad profesinal asistent, in vederea 
promovarii unor persoane incadrate in functia de debutant; 
 
21. proiect de hotarare privind modificarea si completarea Rgulamentuluide organizare si 
functionare al Directiei de Dezvoltare Servicii Publice Focsani, aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.102/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 
22. proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr.71/25.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului de utilizare a salilor si 
terenurilor de sport aflate in administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din 
municipiul Focsani; 
 
23. proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu 
handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare la nivelul municipiului Focsani pentru 
anul 2009; 
 
24. proiect de hotarare privind desfiintarea autogarii situate in Focsani, str. Piata Victorie nr. 
1, de catre Sc Trans Company SA Focsani, in calitate de proprietar; 
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25. proiect de hotarare privind infiintarea unei autogari in Focsani, str. Marasesti, nr. 72 de 
SC Transport Public SA Focsani; 
 
26. proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr. 1- bunuri imobile si 
anexei nr. 2 - bunuri mobile, la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr.167/2003 pentru insusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al 
municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
27. proiect de hotarare privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al municipiului 
Focsani a constructiei cu destinatie de ,,Statie de autobuz multifunctionala”, situata in 
Focsani, B-dul Independentei, nr. 26A, judetul Vrancea; 
 
28. proiect de hotarare privind aprobarea trecerii blocurilor de locuinte pentru tineri din 
domeniul public al municipiului Focsani in domeniul public al statului; 
 
29. proiect de hotarare privind aprobarea incredintarii in folosinta gratuita pe o perioada de 
4 ani a bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Focsani, necesare desfasurarii 
activitatii Administratiei Pietelor Municipiului Focsani; 
 
30. proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica, in anul 2009,a unor 
bunuri apatinand domeniului public si privat al municipiului Focsani, aflate in folosinta 
gratuita a Administratiei Pietelor Municipiului Focsani; 
 
31. proiect de hotarare privind aprobarea tabelului nominal reprezentand propunerea de 
atribuire in proprietate a unei suprafete de teren in baza art. 36, alin. (3) din Legea nr. 
18/1991, a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
32. proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.65/2009 pentru aprobarea tabelului nominal reprezentand 
propunerea de atribuire in proprietate a unei suprafete de teren in baza art. 36, alin. (3) din 
Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
33. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.98/2009 pentru modificarea anexei la Hotararea nr. 101/2007 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului public de 
gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Focsani; 
 
34. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.99/2009 pentru modificarea anexei la Hotararea nr. 102/2007 
pentru aprobarea Infiintarii si alegerii formei de gestiune a Serviciului public de gestionare a 
cainilor fara stapan din municipiul Focsani; 
 
35. proiect de hotarare privind avizarea functionarii teraselor sezoniere amplasate pe 
domeniul public/privat al municipiului Focsani; 
 
36. proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 
5/14.05.2009, pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local 
de Urbanism (RLU) aferent, pentru ,,Zona Retail”, DN 23A, T. 79, P. 415, extravilan 
municipiul Focsani, judetul Vrancea; 
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37. proiect de hotarare privind avizarea Studiului de Fezabilitate ,,Centura de ocolire din 
zona de nord a municipiului Focsani”; 
 
38. proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Piata Victoriei”, 
Focsani; 
 
39. proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr.64/2006 pentru aprobarea unui schimb de terenuri intre Primaria Municipiului Focsani si 
Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Vrancea-Unitatea pentru Ameliorare si 
Reproductie in Zootehnie Vrancea; 
 
40. proiect de hotarare privind abrogarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr.125/2007 pentru aprobarea incredintarii in folosinta gratuita pe o perioada de 3 ani, catre 
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Focsani, a imobilului cladire cu 
suprafata construita de 328,00 m.p., situat in Focsani, str. Nicolae Iorga, nr. 4, in vederea 
desfasurarii activitatii; 
 
41. proiect de hotarare privind abrogarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr.144/2005, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului 
propriu al Consiliului Local al Municipiului Focsani; 
 
42. proiect de hotarare privind revocarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr. 105 si 106 din 31.03.2009; 
 
43. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.6/163/2008 pentru organizarea comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate si desemnarea membrilor acestora, modificata; 
 
44. proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului 
Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC ENET SA Focsani; 
 
45. proiect de hotarare privind alegerea viceprimarilor municipiului Focsani;  
 
46. prezentarea rapoartelor de activitate pe anul 2008, a consilierilor locali ai municipiului 
Focsani; 
 
Informări, declaraţii politice. 

Inainte de a se supune la vot ordinea de zi, ia cuvantul dl. Primar Decebal Bacinschi 
spunand: „ d-le presedinte, d-nelor si d-nilor consilieri doresc sa retrag de pe ordinea de zi 
proiectul nr. 45, proiect de hotarare privind alegerea viceprimarilor municipiului Focsani. Eu 
sunt initiatorul si pot sa retrag acest proiect, ramanand pentru o sedinta extraordinara sau 
ordinara din luna urmatoare.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “eu sunt surprins pentru faptul ca dl. primar Decebal 
Bacinschi retrage si de data aceasta proiectul cu alegerea viceprimarilor si daca solicitarea 
mea nu este mult prea indrazneata ati putea sa spuneti de ce retrageti acest proiect de pe 
ordinea de zi d-le primar Decebal Bacinschi?” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “in urma discutiilor cu liderii de grup din cadrul 
Consiliului Local s-a hotarat retragerea acestui proiect dupa ordinea zi.” 

Intervine dl. consilier Vasile Dobre “sa intelegem ca liderii de grup, de la cele doua 
partide aflate in cualitie?” 
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Dl. primar Decebal Bacinschi “nu am spus de la cele doua partide, am spus liderii de 
grup.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “n-ati precizat care partide.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “ Partidul Democrat Liberal si Partidul Social 
Democrat.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi fara proiectul de la punctul 45 
si se aproba cu 20 de voturi “pentru” . 

 
Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea Listei 

de prioritati pe anul 2009, pentru repartizarea locuintelor pentru tineri destinate 
inchirierii, conform HGR nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 110 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
schimbarii repartitiilor ca urmare a extinderii de spatiu pentru un numar de 3 familii 
din imobilul situat in Focsani, Aleea Caminului, nr. 12, bl. G2 in conformitate cu 
Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata. 

Ia cuvantul d-na consilier Mioara Lazar „am de facut un amendament, care de altfel 
a fost si aprobat la comisie. Este vorba de art. 1, se retrage pozitia de la art. 1, privitor la 
familia Ciocan Vasile intrucat suntem intr-un litigiu cu dumnealor si din acest motiv, 
consider ca ar trebui retrasa aceasta pozitie. Amendamentul suna asa cum a fost el 
aprobat la comisie, retragerea pozitiei nr. 1 de la art.1, din proiectul de hotarare.” 
 Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta cu 20 voturi „abtinere”. 
 Dl. presedinte de sedinta, Adrian Colin supune la vot proiectul de hotarare cu 
amendamentul propus si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 111 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea a 
doua schimburi de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul Tineretului Sud intre 
titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, 
republicata si modificata. 

Ia cuvantul dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „as vrea sa intreb atat comisia cat si 
aparatul, o intrebare oarecum retorica, in momentul in care tinerii acced in locuintele din 
Cartierul tineretului primesc un punctaj, in momentul in care se fac aceste schimburi de 
locuinte nu stiu daca punctajul familiilor care realizeaza schimbul mai este acelasi. Plecand 
de la acest lucru va intreb, de altfel in mare am mai discutat problema, corect este sa se 
faca schimbul sau sa se astepte o noua lista, o noua repartizare?” 

D-na Cristina Costin, sef serviciu fond locativ „este Legea nr. 114/1996, care permite 
ca titularii contractelor de inchiriere sa faca schimbul, punctajul nu are nici o influenta.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „eu aici faceam precizarea, legea de care faceati 
referire are un caracter general, acolo unde se dau contracte din fondul public si exista si o 
echivalenta ca si accedere la acea locuinta, pe cand aici acesti oameni stau aduna puncte, 
asteapta ca cererile sa aiba punctaj, etc. E adevarat se aplica aceasta lege dar din punctul 
meu de vedere apare un aspect de inechitate.” 

Nu ma sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 112 

Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici proiect tehnic faza unica la obiectivul de investitii: 
,,Consolidare si realizare grup sanitar pentru imobilul situat in strada Dobrogeanu 
Gherea, nr. 6, municipiul Focsani”. 
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Ia cuvantul d-na consilier Doina Fodoreanu „as avea o intrebare pentru dl. primar 
Decebal Bacinschi, este pentru prima data cand intalnesc un asemenea proiect de hotarare 
in toate mandatele, cladirea este la risc seismic 1, consider ca trebuia sa fie si de noi 
vizualizata, cel putin de comisia de urbanism, sa vedem unde bagam banii, ca nu inteleg, 
este un chirias si noi bagam banii Primariei intr-o cladire inchiriata, in perspectiva cladirea 
asta va avea o alta destinatie, ca totusi bagam niste bani intr-o cladire cu risc seismic 1? Si 
ce spune expertul in expertiza?” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „s-a facut expertiza, in aceasta cladire locuiesc doua 
familii, exista posibilitatea consolidarii acestei cladiri, in conditiile in care pe langa 
consilidare, subzidire la fundatie, fundatie, refacerea zidului, centurii si tot ce este de facut 
acolo, se mai face suplimentar si un grup sanitar si cei mai lipseste la acest imobil.” 

D-na consilier Doina Fodoreanu „d-le primar Decebal Bacinschi, nu se poate ca o 
cladire care este consolidata, valoarea consolidarii nu poate fi numai cea care este scrisa 
in proiectul de hotarare. Parerea mea este ca ar trebui sa vedem si noi cladirea respectiva, 
sa vedem si noi concluziile raportului de expertiza, dupa care sa decidem, pentru ca 
suntem intr-o perioada de criza si ar fi cazul sa vedem si noi cum gestionam banii acestia, 
putini pe care-i avem.” 

D-na consilier Mioara Lazar „am citit proiectul de hotarare si am o nelamurire, cred 
ca s-a strecurat o greseala din punctul meu de vedere, din acest motiv va rog sa-mi 
confirmati sau sa facem un amendament, si o sa fac un amendament in acest sens. In titlul 
proiectul se precizeaza, consolidare si realizare grup sanitar pentru imobilul situat in str. 
Dobrogeanu Gherea, eu cred ca trebuia altfel formulat, este vorba de consolidare renovare 
imobil si realizare grup sanitar, pentru ca imi este greu sa cred ca un grup sanitar sau doua 
poate costa 49 mii lei.  Va spun sincer nu stiu, este foarte mare suma, presupun si cu 
acordul dumneavoastra, si va cer acordul dumneavoastra, eventual vis-avis de schimbarea 
titlului acestui proiect este vorba de consolidare, renovare imobil si grup sanitar.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „vreau cu ocazia aceasta sa fac o mica precizare, adica 
in consiliul local sunt inca trei partide reprezentate, adica sunt trei lideri de grup si ca atare 
ca lider de grup al PNL rog colegii sa nu aprobam acest proiect intucat este o suma foarte 
mare, intr-un an de criza cred ca asemenea proiecte trebuiesc neaparat vizionate, iar fiind 
vorba de o inchiriere, mai stiu ce inseamna obligatiile celor care inchiriaza si eu am 
anumite mijloace de inchiriere, adica eu inchiriez ce am, nu sunt obligat sa aduc in 
conditiile de nivel mileniul III. Daca erau niste situatii si bugetul Focsaniului suporta, adica 
era mult mai lejera o astfel de investitie, poate eram de acord. Anul acesta cu asemnea 
proiecte daca nu sunt foarte bine lamurite, noi nu vom ridica mana la asa ceva.” 

Intervine dl. consilier Bogdan Emilian Matisan „as vrea sa intreb din aparatul tehnic, 
cine sau cati oameni sunt in acea cladire, cati oameni locuiesc in acea cladire?” 

D-na Cristina Costin, sef serviciu fond locati, raspunde d-lui consilier Bogdan 
Matisan „ sunt doua familii, in doua camere.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan continua „eu nu cred ca la momentul acesta trebuie sa 
vorbim de criza in 2009 si sa nu dam 49 mii lei pentru o familie care locuieste in municipiul 
Focsani fara wc.” 

Ia cuvantul dl. consilier Neagu Nistoroiu „in acest imobil au avut oarece modificari, 
au fost reimpartite, recompartimentate si de aceea au ramas fara wc-uri, dar eu stiu destul 
de bine situatia acolo, pentru un wc ne ridicam acum sa spunem ca costa prea mult. Dar 
mai mult decat atat cine isi asuma riscul daca va fi maine un cutremur si nu numai 
cutremur, daca trec masinile pe acolo, exista pericolul ca sa cada plafonul de acolo si sa 
omoare niste vieti, haideti sa nu facem un caz din chestia asta si sa lasam sa consolideze 
si bineinteles sa execute si acel wc.” 

 Dl. consilier Daniel Gongu „d-le primar Decebal Bacinschi in mandatul acesta am 
dat niste bani la Liceul Unirea, acum probabil vom da niste bani si pentru aceasta cladire 
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unde se afla aceste doua familii, as dori sa propun sa formam o comisie din trei consilieri 
locali, cate unul de la fiecare partid politic care sa verfice si cand se termina aceste lucrari. 
Pentru ca este vorba si de bani publici,  noi votam acordarea acestor bani si avem pretentia 
sau cineva de la Primaria sa verifice sau sa vada ca s-a terminat aceasta lucrare si lumea 
este foarte multumita. De Liceul Unirea sincer am aflat de la colegii mei d-nii consilieri 
Adrian Colin si Danut Popoiu.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „stimati colegi eu unul cred ca se face prea multa discutie, 
promovam prea multe discutii pe seama unui wc. E adevarat aceste doua familii nu au wc, 
dar vreau sa ne reamintim cu totii ca municipiul Focsani la nivel de comunitate nu are nici 
un wc in cadrul orasului, un wc public si daca tot e sa discutam despre wc-uri ar trebui sa 
construim la nivelul municipiului Focsani, pentru ca cetatenii municipiului Focsani au nevoie 
intr-adevar de de wc-uri si haideti sa amplasam cateva wc-uri publice mai intai in municipiul 
Focsani pentru toti cetatenii municipiului Focsani si dupa aceea probabil vom putea sa si 
construim, daca vom avea bani in continuare, acelor doua familii un wc in imobilul pe care 
l-au inchiriat de la Primaria municipiului Focsani. Cat priveste problema cu consolidarea 
cladirii cred, sunt in asentimentul colegilor care au cerut ca noi cei care suntem in comisia 
de urbanism sa vizionam pe teren acest imobil si sa hotaram ulterior in privinta consolidarii 
sau nu a acestui imobil.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „d-le consilier Vasile Dobre la fel ca si mine nu erati in 
legislatura aceea, cand un primar care va este coleg a vandut toate wc-urile publice din 
Focsani. Aveam wc in sud, aveam wc aici langa Primarie, aveam wc la Autogara, acum ne 
cereti ca sa faceti alte wc-uri, vom face. Asta este situatia, dar dupa cum stiti Focsaniul a 
avut wc-uri. Ele au fost date asa cum s-au dat. Sunt convins ca s-a respectat legea, d-nul 
Latcan, imi este prieten si coleg, nu pot sa-l condamn, dar Focsaniul a avut wc-uri.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „imi cer scuze, dar nu credeam ca duceti intr-o directie 
politica acest aspect d-le primar Decebal Bacinschi si va reamintesc daca tot discutam 
politic, noi nu am aprobat o extindere undeva in sud pentru ca unul din membrii 
dumneavoastra de partid a constuit pe un wc, nu stiu exact cine l-a dat, daca l-a dat d-nul 
Latcan sau l-ati dat dumneavoastra are mai putina importanta si cred ca nu e cazul sa 
facem istorie, cred ca e cazul sa corectam daca eventual au fost niste greseli candva si sa 
construim wc-uri la nivelul municipiului Focsani pentru necesitatile cetatenilor urbiei 
noastre.” 

Ia cuvantul dl. presedinte de sedinta Adrian Colin „propun incheierea discutiilor vis-
a-vis de acest punct.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan adauga „noi am mai fost pusi intr-o situatie in care 
aprobam o treaba si de fapt pe teren ea este rezolvata deja. Daca se poate, ca nu ne este 
greu, maine, eu cel putin personal o sa merg sa vad daca am luat o hotarare buna sau nu. 
Dar daca lucrarea este si facuta, zic eu ca asta trebuie sa ne dea de gandit la multi dintre 
noi. Daca cineva, d-le primar Decebal Bacinschi aveti informatia, e facut ceva acolo sau de 
acum se ataca lucrarile. 

Intervine dl. primar Decebal Bacinschi „de acum vrem sa incepem lucrarile. Este 
facuta o cabina pentru wc, dar urmeaza sa-i facem consolidare.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „si acela cum a facut-o daca noi nu am aprobat?” 
Dl. primar Decebal Bacinschi „am vorbit cu un constructor sa o faca. Credeti ca 

facem afaceri? Haideti cu mine sa vedeti ce este acolo, in ce conditii traiesc oamenii aceia. 
Va rog sa se consemneze, in cazul producerii unui cutremur eu nu mai am nici un fel de 
raspundere.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „vorbim de jumatate de ora despre un 
singur wc, eu vreau sa va spun ca stiu o gramada de lume in orasul acesta care desi au wc 
le este frica sa traga apa pentru ca li se umple fosa septica, sunt o gramada de strazi fara 
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canalizari, daca Primaria are asa bani multi si nu este criza la Primarie, haideti sa facem 
canalizari, haideti sa facem o gramada de lucruri daca banii nu sunt o problema.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „vroiam un drept la replica la afirmatia d-lui primar Decebal 
Bacinschi, pentru ca inteleg ca wc-ul deja a fost construit si dumnealui discuta despre 
consolidare. Dar intrebarea era daca totusi ne e frica sa nu se darame acea locuinta de ce 
nu am inceput cu consolitarea si am inceput cu wc-ul?” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta cu 20 voturi „abtinere”. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul propus si se adopta cu 14 
voturi „pentru” si 6 voturi „abtinere” ale d-nilor consilieri Vasile Dobre, Gheorghe Stan, 
Doina Fodoreanu, Romeo Paul Postelnicu, Mugurel Cosmin Malureanu si Neculai Tanase, 
devenind hotararea nr. 113 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
rectificarii bugetului general al municipiului Focsani, pe anul 2009. 

Ia cuvantul dl. primar Decebal Bacinschi „ in sedinta de buget dl. consilier Liviu Ioan 
Oloeriu a ridicat problema Gradinitei nr. 1, nu au bani pentru a cumpara materiale de 
curatenie. Si in aceasta sedinta de comisie am hotarat sa venim cu un amendament prin 
care sa propunem niste sume unitatilor de invatamant, mici intradevar, pe care sa le luam 
din fondul de rezerva si v-as propune sa fiti de acord cu urmatoarele sume pe care le-am 
propus pentru unitatile de invatamant, vorbesc in mii lei: Gradinita nr. 1 – 28 mii lei, 
Gradinita nr. 3 – 5 mii lei, Gradinita nr. 4 – 10 mii lei, Gradinita nr. 6 – 10 mii lei, Gradinita 
nr. 8 – 5 mii, Gradinita nr. 13 – 7 mii lei, Gradinita nr. 15 – 5 mii lei, Gradinita nr. 16 – 20 mii 
lei, Gradinita nr. 17 – 5 mii lei, Gradinita nr. 21 – 5 mii lei, Gradinita nr. 23 – 33 mii lei, 
Scoala generala nr. 7 – 22 mii lei, Liceul cu program sportiv – 20 mii lei, Colegiul National 
Unirea – 15 mii lei, iar ca totusi sa fim corecti si fata de celelalte unitati e vorba de inca 23 
de unitati scolare, am spus sa le atribuim fiecaruia cate 5 mii lei pentru curatenie, igienizare 
in vara acestui an, valoarea totala a a cestor sume alocate se ridica la 305 mii lei, care asa 
cum am spis si un pic mai devreme vor fi luate de la fondul de rezerva, aceasta este 
propunerea pe care am facut-o.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta cu 20 voturi „abtinere”. 

Intervine dl. consilier Gheorghe Stan „am ascultat punctul de vedere al d-lui primar 
Decebal Bacinschi si nu am inteles eu criteriile, am auzit unitati de invatamant care au mai 
putini elevi si au de patru ori suma mai mare decat pentru o scoala care are mai multi elevi. 
Daca este vorba despre curatenie, normal ar fi trebuit sa fie altfel sau sunt alte elemente pe 
care nu le-am inteles eu sau nu le-ati spus dumneavoastra.” 

Raspunde d-na director Natasa Nemes „s-a avut in vedere solicitarea unitatilor de 
invatamant, in special a celor de reparatii, sumele mai mari sunt in special pentru avarii.” 

Intervine dl. consilier Gheorghe Stan „d-na director Natasa Nemes la comisia buget 
dumneavoastra ati facut o precizare, care nu cred ca are caracter de secret de serviciu ca 
cineva care reclama ca nu a primit nu stiu ce materiale si dumeavoastra din evidentele pe 
care le aveati rezulta ca a primit dintre cele mai multe fonduri.” 

 D-na director Natasa Nemes „e decizia dumneavoastra noi am facut propunerile in 
baza solicitarilor.” 
 Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul propus de comisia de 
buget si se adopta cu 17 voturi „pentru” si 3 voturi „abtinere” ale d-nilor consilieri Vasile 
Dobre, Doina Fodoreanu si Romeo Paul Postelnicu, devenind hotararea nr. 114 

Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
alocarii din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2009 a sumei de 30.000 lei 
pentru sarbatorirea zilei de 1 Iunie. 
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Dl. consilier Danut Popoiu „ eu as avea o intrebare cine a ales acesta piesa de 
teatru Divortul de Aur, pentru zilele municipiului Focsani, asa s-o nimerit sau a ales cineva 
piesa aceasta de teatru? Imi cer scuze eram cu un proiect inainte, imi mentin intrebarea la 
proiectul urmator.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 115 

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
alocarii din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2009 a sumei de 30 mii lei 
pentru organizarea in perioada 4-6 iulie a Zilelor municipiului Focsani. 

Dl. consilier Danut Popoiu „aici ma interesa cine a ales piesa aceasta de teatru?” 
Dl. presedinte de sedinta Adrian Colin „este de actualitate.” 
D-na consilier Mioara Lazar „vreau si eu sa fac o propunere, sunt absolut convinsa 

ca ea exista la nivelul cuvantului, dar vreau si la nivelul faptei, deci presupun ca la aceste 
zile vor fi invitati si consilierii, pentru ca in ultima vreme la anumite evenimente, nu stiu, am 
constatat ca nu prea am mai fost invitati.” 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 116 

Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
alocarii sumei de 10 mii lei pentru premierea echipei de volei feminin CSM 2007 
Focsani, din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2009, cu ocazia promovarii 
in Divizia A1 a Campionatului National de Volei. 

Ia cuvantul dl. consilier Daniel Gongu “in calitate de consilier local, de initiator al 
acestui proiect de hotarare impreuna cu d-na consilier Fodoreanu Doina si deasemnea in 
calitate de presedinte al comitetului director al CSM 2007 Focsani, doresc sa le felicit pe 
membrele echipei de volei pentru performanta obtinuta impreuna cu dl. antrenor Marian 
Radulescu si sa le doresc sa stea cat mai mult acolo in Divizia A unde au reusit, probabil 
cu multa greutate sa ajunga.” 

Dl. presedinte de sedinta Adrian Colin “din partea Consiliului Local va uram succes 
in continuare si la mai multe victorii si cu acordul consiliului local dau cuvantul d-lui director 
Marian Radulescu.” 

Dl. Marian Radulescu “noi suntem bucurosi ca am adus orasul Focsani in Divizia A 
si cele mai bune echipe din sala vor fi prezente aici in Focsani. Datorita infiintarii acestui 
club si sprijinirii Consiliului Local am avut posibilitatea sa ne pregatim si sa muncim sa 
ajungem la acest nivel.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 117 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
acordarii unui sprijin financiar Clubului Pensionarilor din municipiul Focsani pentru 
amenajarea spatiului din incinta Punctului termic nr. 55(56bis) ce apartine 
domeniului public al municipiului Focsani, incredintat in folosinta gratuita pe o 
perioada de 5 ani, in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 
95/252/2008. 

Ia cuvantul dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “din punctul nostru de vedere este un lucru 
bun, singura precizare care poate sa stea in procesul verbal, nu cred, este vorba de un 
amendament, este ca aceasta suma sa fie folosita la lucrarile de intimizare a spatiului, nu 
pentru achizitionarea de mobilier sau alte obiecte, ci la realizarea spatiului, intimizari, 
zugraveli, reparatii, gresie sau alte lucrari.” 

Dl. consilier Romeo Paul Postelnicu “pentru ca suntem probabil in premiera in 
situatia de a aloca o suma de bani pentru un club al pensionarilor din Focsani, stim foarte 
bine ca aceasta categorie are foarte putine mijloace de a socializa, v-as ruga sa fiti de 
acord stimati colegi si ma adresez tuturor grupurilor de consilieri, sa marim aceasta suma 
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de la 22,5 mii lei la 50 mii lei. Pentru ca si eu, aici poate sa para in contradictie cu ceea ce 
zicea dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu, dar cred ca este bine sa-i ajutam pentru ca acest club, 
cu adevarat sa porneasca cu dreptul de la inceput, pentru ca daca tot cheltuim niste bani si 
tot facem aceasta investitie, ea sa fie cu adevarat regasita si intr-un club care sa-i 
reprezinte pe pensionarii din municipiul Focsani.” 

Dl. consilier Neculai Tanase “sunt in asemntimentul d-lui consilier Postelnicu pentru 
ca batranii din municipiul nostru merita mai multa atentie si cred ca daca avem aceasta 
posibilitate de ai ajuta si a le intinde o mana de ajutor, pentru ca ei sunt oarecum rupti de 
societate si simt nevoia de a se intalni in astfel de cluburi si eu cred ca merita sa facem 
acest gest.” 

Intervine dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “daca d-na director Natasa Nemes mai 
suporta pentru pensionari, numai de bine. Vreau sa va aduc aminte in schimb, stimati 
consilieri ca in Focsani mai exista cluburi ai pensionarilor, nu este un club unic al 
pensionarilor din Focsani, e foarte posibil ca si celalalt club sa vina sa faca o solicitare si 
cred ca o vom onora macar la acest nivel atunci cand ea va sosi.” 

D-na director Natasa Nemes “din acelasi fond de rezerva”.  
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 

adopta cu 19 voturi „abtinere” si 1 vot „impotriva” a d-lui consilier Danut Popoiu. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul propus de dl. consilier Liviu 
Ioan Oloeriu si nu se adopta cu 9 voturi „pentru” si 11 voturi „abtinere” ale d-nilor consilieri 
Vasile Dobre, Gheorghe Stan, Doina Fodoreanu, Mioara Lazar, Romeo Paul Postelnicu, 
Mugurel Cosmin Malureanu, Daniel Gongu, Danut Popoiu, Cristinel Susu, Adrian Colin si 
Neculai Tanase.  

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul propus de dl. consilier Paul 
Romeo Postelnicu si se adopta cu 9 voturi „abtineri” si 11 voturi „pentru” ale d-nilor 
consilieri Vasile Dobre, Gheorghe Stan, Doina Fodoreanu, Mioara Lazar, Romeo Paul 
Postelnicu, Mugurel Cosmin Malureanu, Daniel Gongu, Danut Popoiu, Cristinel Susu, 
Adrian Colin si Neculai Tanase devenind hotararea nr. 118 
 I se permite d-nei Irimia reprezentant al Clubului de pensionari sa ia cuvantul „astazi 
ati facut fericiti un numar de 85 de pensionari. Multumim pentru acordarea acestei sume 
pentru amenajarea clubului nostru. In acest club noi desfasuram multe activitati frumoase, 
dintre acestea una a fost aceea ca am strans o suma de bani pentru o comuna din judetul 
Bacau care a fost maturata de ape, apoi am vizitat Caminul de Batrani, chiar de sarbatorile 
pascale. Pentru noi clubul aceste inseamna viata si socializare. In numele clubului va 
multumim.” 
 Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „stimate coleg noi am fost pentru acest obiectiv, am 
impus o conditie de bun simt, stiam ca va trece proiectul si ne-am manifestat prin aceasta 
forma, de abtinere, pentru ca noi am cerut sa se faca cladirea, sa se mearga intr-un ritm 
logic al lucrarilor, de ce ati fost impotriva, explicati-mi acest lucru?” 

Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
acordarii unui sprijin financiar Parohiei ,,Pogorarea Sfantului Duh” Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 119 

Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depusa de Tinjala 
Ecaterina, din Focsani, str. Pct. Grigorescu, nr. 4, ap. 31. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 120 

Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depusa de Costei 
Marian, din Focsani, str. Muncitori, nr.1. 
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Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 121 

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depusa de Florea 
Romica, din Focsani, Al. Caminului, nr. 15, ap.6. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 122 

Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind respingerea 
cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depusa de Herea 
Vintila, din Focsani, Al. Al. 1 Iunie, nr. 23, ap. 38. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 123 

Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.77/26.04.2005 pentru 
infiintarea unui Consiliu Local al Tinerilor la nivelul municipiului Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 124 

Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea 
Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.103/2008 pentru aprobarea 
organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Primaria 
municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 125 

Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea 
anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr.16/173/2008 pentru aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de 
personal pentru Politia Comunitara a Municipiului Focsani, modificata prin Hotararea 
nr. 58/2009. 

Ia cuvantul dl. consilier Neculai Tanase “as vrea sa spun ca am citit cu atentie acest 
proiect si aici este vorba de restructurare. Este clar ca trecem printr-un moment dificil 
pentru noi toti, pentru intreaga populatie din Focsani, un moment dificil economic. Probabil 
ca trebuie facuta o optimizare pentru Politia Comunitara, insa trebuie sa fim siguri ca este 
absolut necesara aceasta restructurare, iar inainte de optimizare sa facem un studiu, un 
audit si abia apoi sa luam aceste masuri, acesta este punctul meu de vedere. Nu cred ca 
trebuie sa tecem atat de usor peste locurile de munca ale unor persoane.” 

D-na consilier Doina Fodoreanu “d-le primar Decebal Bacinschi am vazut o emisiune 
cu dl. director Ion Gheorghe. La aceea emisiune dumnealui spunea ca datorita faptului ca 
noi am aprobat un pret care este public, fiind aprobat prin hotarare de Consiliu Local, este 
dezavantajat la toate licitatiile la care participa si este normal. Haideti sa vedem cum putem 
face sa aprobam un pret minim, un pret maxim, adica sa-i dam o sansa sa poata participa 
la licitatie. Nu putem sa-I lasam asa, pentru ca daca eu stiu pretul de 90 lei pe ora, automat 
vin cu 70 lei si am castigat licitatia, totusi sunt ai nostri ai Consiliului Local. Haideti sa 
analizam si sa vedem cum putem face sa-I ajutam.” 

Ia cuvantul dl. primar Decebal Bacinschi “ eu nu am nimic impotriva, propunerea 
trebuie sa vina de la dansii, dumnealor isi cunosc care sunt cheltuielile, care le sunt 
salariile, care le sunt cheltuielile materiale. Eu i-am atras atentia de anul trecut d-lui director 
Ion Gheorghe ca pretul este cam mare, aveau cred ca cel mai mare pret dintre firmele de 
paza, daca dansul impreuna cu cei care sunt in conducerea politiei vor fi in masura sa 
stabileasca un pret mic, noi nu avem nimic impotriva vom initia un proiect de hotarare si 
vom supune aprobarii dumneavoastra.” 
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Intervine d-na consilier Doina Fodoreanu “nu ca-i pretul mare d-le primar Decebal 
Bacinschi. Haideti sa vedem sa dicutam cu dumnealor si sa initiem un proiect de hotarare 
sa le dam o marja din care sa poata negocia, ca de fapt la orice licitatie inseamna 
negociere, fiecare vine cu pret mai mic, dar daca pretul la noi se stie, pentru ca este public, 
automat nu are nici o perspectiva, deci trebuie neaparat sa ne intalnim cu dumnealor sa 
putem sta de vorba.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi adauga “este adevarat ca s-au pierdut niste contracte, 
noi trebuie sa impartim lucrurile in doua. Politia Comunitara are doua feluri de angajati, 
contractuali si functionari publici, noi ceea ce discutam este despre angajatii contractuali. 
S-au pierdut niste posturi pe la spital, prin alte parti, dar acum cred ca o s-o rezolvam si 
intr-o perioada scurta de timp odata cu infiintarea Politiei Comunitare Locale, atunci se va 
schimba un pic aspectul.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “cred ca ar fi bine sa-l ascultam si pe seful Politiei 
Comunitare, iar sub aspectul preturilor la licitatii, intotdeauna o firma de baza corecta, cum 
e Politia Comunitara, va concura foarte greu cu o firma de paza privat. Nu vreau sa va 
aduc argumente, avem aici printre noi care pot sa verifice lucrurile acestea, dar nu vor 
reusi, singurul aspect care este de retinut, este ca ei stiu pretul, ca noi avem pretul public, 
ar trebuie o marja in care ei sa poata sa vina sa ofere, fara a sti ceilalti concurenti. Sa 
auzim ceea ce zice si dl. director al Politiei Comunitare.” 

Ia cuvantul dl. director al Politiei Cmunitare Ion Gheorghe “pretul de 8,97 lei nu a fost 
un pret atat de mare ca sa pierdem licitatiile. La Casa de Asigurari de Sanatate, societatea 
declarata castigatoare a avut un pret mai mare ca al nostru, la constestatiile facute se va 
relua activitatea si la acest obiectiv, a mai fost situatia de la spital unde s-a intamplat cam 
aceeasi situatie, dar speram sa rezolvam si aceasta problema. Situatia la care am ajuns de 
disponibilizare, practic s-a creat prin faptul ca bugetul este mai mic, plus ca personalul 
contractual este platit din contractele incheiate prin licitatii. Pretul pe care-l practicam este 
corect, este public si nu este atat de mare.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan “as vrea sa-l rog pe dl. director Ion Gheorghe sa spuna 
daca aceasta restructurare il si ajuta putin, adica poate sa-si faca putina ordine, eu vorbesc 
din punct de vedere al societatilor comerciale, este un moment in care se mai face si putina 
curatenie, economia o sa iasa mai curata din aceste restructurare. Ma intereseaza daca la 
dansul din cei propusi pentru disponibilizari, toti erau indispensabili acolo, adica ar fi avut 
nevoie de dansii de toti sau poate ar mai fi facut niste schimbari?” 

Dl. director Ion Gheorghe, raspunde d-lui consilier Gheorghe Stan “s-au tinut cont de 
anumite criterii, criteriul primordial a fost cel al sanctiunilor primite de agentii nostril, de 
majoritatea agentilor este nevoie.” 

Dl. consilier Neagu Nistorioiu “dl. consilier Gheorghe Stan, spunea mai devreme de 
curatenie, eu cred ca, curatenia se gaseste prin alte forme. A disponibiliza este o forma mai 
dura, sa restructurezi nu mai ai cum sa reangajezi, iar ceea ce spune dl. director poate ca 
dumnealui ii vine mai usor ca acum avand mai putini oameni sa-I gestioneze mai bine. E 
delicat. Eu ma gandesc ca raman parcurile fara paza, raman cimitirele, aici am eu 
intrebarea, daca dispar din cimitire cruci, daca dispar din parcuri banci, becuri si daca vor fi 
copii agresati, batrani?” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge cu 20 
voturi „abtinere”. 

Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea 
anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 9/2008 pentru 
aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Caminul 
pentru Persoane Varstnice Focsani, modificata prin Hotararea nr. 118/275/2008. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 126 
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Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
organigramei, numarului de personal si statului de functii pentru Administratia 
Pietelor Municipiului Focsani. 

Ia cuvantul d-na consilier Mioara Lazar “pentru ca suntem la un proiect care vizeaza 
Administratia Pietelor municipiului Focsani, am si eu de facut o observatie, adica de fapt 
vreau sa-I fac o recomandare d-lui director Puiu Spiridon, in sensul ca ar trebui sa fie un pic 
mai respectos cu comerciantii. Mi-as permite chiar sa-i sugerez sa permita oamenilor sa-i 
sugereze vis-à-vis de diverse probleme care apar in piata, chiar mi-as permite sa-i sugerez 
sa aiba o atitudine corespunzatoare fata de comercianti. A doua chestiune, pentru ca 
vorbim despre Administratia Pietelor,am informatii, eu nu vorbesc in dodii, ca sa spun asa, 
comerciantii s-au plans ca nu are un management foarte bun, din acest motiv am facut 
aceasta observatie cu tot respectul fac aceasta solicitare si mai mult decat atat as vrea 
daca se poate in cel mai scurt timp sa ne prezinte o situatie privind evidenta meselor cu 
taxa de utilizare zilnica, in toate sectoarele si pietele.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 9 
voturi „pentru”, 10 voturi „abtinere’ ale d-nilor consilieri Vasile Dobre, Gheorghe Stan, Doina 
Fodoreanu, Mioara Lazar, Romeo Paul Postelnicu, Mugurel Cosmin Malureanu, Daniel 
Gongu, Cristinel Susu, Adrian Colin si Neculai Tanase si 1 vot „impotriva” a d-lui consilier 
Danut Popoiu. 

Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea 
in statul de functii al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al 
municipiului Focsani a unor posturi pentru avansarea in treapta de salarizare imediat 
superioara a unor functionari publici si a unor posturi de grad profesinal debutant in 
posturi de grad profesinal asistent, in vederea promovarii unor persoane incadrate in 
functia de debutant. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 127 

Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si 
completarea Rgulamentuluide organizare si functionare al Directiei de Dezvoltare 
Servicii Publice Focsani, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr.102/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 128 

Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea 
Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.71/25.03.2008 pentru aprobarea 
Regulamentului de utilizare a salilor si terenurilor de sport aflate in administrarea 
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Focsani.  

Ia cuvantul d-na consilier Doina Fodoreanu „va rog sa se ia in considerate 
amendamentul facut la comisia de cultura, sanatate si invatamant.” 

Intervine d-na consilier Rodica Boboc „amendamentul este: unitatile de invatamant 
pot inchiria salile de sport, numai pentru activitati sportive, fara a perturba procesul de 
invatamant si pot sa stabileasca o taxa in consiliul de administratie al unitatilor.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta cu 20 voturi „abtinere”. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul propus si se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 129 

Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de 
indemnizatii lunare la nivelul municipiului Focsani pentru anul 2009. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 130 
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Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind desfiintarea 
autogarii situate in Focsani, str. Piata Victorie nr. 1, de catre Sc Trans Company SA 
Focsani, in calitate de proprietar. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 131 

Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind infiintarea unei 
autogari in Focsani, str. Marasesti, nr. 72 de SC Transport Public SA Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 132 

Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si 
completarea anexei nr. 1- bunuri imobile si anexei nr. 2 - bunuri mobile, la Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.167/2003 pentru insusirea inventarului 
bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Focsani, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 133 

Se prezinta punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
inventarierii in domeniul privat al municipiului Focsani a constructiei cu destinatie de 
,,Statie de autobuz multifunctionala”, situata in Focsani, B-dul Independentei, nr. 
26A, judetul Vrancea. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 134 

Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
trecerii blocurilor de locuinte pentru tineri din domeniul public al municipiului 
Focsani in domeniul public al statului. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 135 

Se prezinta punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
incredintarii in folosinta gratuita pe o perioada de 4 ani a bunurilor ce apartin 
domeniului public al municipiului Focsani, necesare desfasurarii activitatii 
Administratiei Pietelor Municipiului Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 136 

Se prezinta punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
inchirierii prin licitatie publica, in anul 2009,a unor bunuri apatinand domeniului 
public si privat al municipiului Focsani, aflate in folosinta gratuita a Administratiei 
Pietelor Municipiului Focsani. 

Ia cuvantul d-na consilier Doina Fodoreanu “sa se mentina amendamentul facut la 
comisie, din comisiile de licitatie sa faca parte trei consilieri, aferent grupurilor politice din 
cadrul Consiliului Local.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan “d-le secretar putem faca parte din aceste comisii, este 
legal?” 

Ia cuvantul dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “apreciez ca pot 
face parte din comisii d-nii consilieri. 

Dl. presedinte de sedinta Adrian Colin „solicit grupurilor politice sa faca propuneri 
pentru comisie.” 

Dl. consilier Daniel Gongu „grupul PD-L il propune pe dl. consilier Cristinel Susu.” 
Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „ grupul PNL il propune pe dl. consilier Vasile 

Dobre.” 
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Dl. consilier Liviu Oloeriu „noi avem incredere in aparatul Primariei si mai mult de 
atat am avut o controversa pe tema monitorizarii activitatii aparatului Primariei in mandatul 
trecut si nu vrem sa cadem in pacatul incalcarii legii.” 

Dl. presedinte de sedinta Adrian Colin „din comisie vor face parte doi consilieri, 
grupul PSD si-a declinat participarea, fiind vorba de persoane este vot secret.” 

 Se propune comisia de numarare a voturilor: 
Dl. consilier Neculai Tanase „propun pe d-na consilier Mioara Lazar”. 
Dl. consilier Gheorghe Stan „propun pe d-na consilier Doina Fodoreanu”. 
Dl. consilier Bogdan Matisan „propun pe d-na consilier Rodica Boboc”. 
Se supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu 20 voturi „pentru”. 
Comisia de numarare a voturilor constata ca s-au distribuit 20 buletine de vot, 

rezultatul votului fiind urmatorul: 
                                                              voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- D-nul Cristinel Susu   11   9  -  
- D-nul Vasile Dobre   11   9  - 
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 

adopta cu 20 voturi „abtinere”. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul propus si se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 137 

Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
tabelului nominal reprezentand propunerea de atribuire in proprietate a unei 
suprafete de teren in baza art. 36, alin. (3) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 138 

Se prezinta punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea 
anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.65/2009 pentru 
aprobarea tabelului nominal reprezentand propunerea de atribuire in proprietate a 
unei suprafete de teren in baza art. 36, alin. (3) din Legea nr. 18/1991, a fondului 
funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 139 

Se prezinta punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.98/2009 pentru 
modificarea anexei la Hotararea nr. 101/2007 pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionare a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din 
municipiul Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 140 

Se prezinta punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.99/2009 pentru 
modificarea anexei la Hotararea nr. 102/2007 pentru aprobarea Infiintarii si alegerii 
formei de gestiune a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din 
municipiul Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, si 1 vot „abtinere” al d-nei consilier Doina Fodoreanu  devenind hotararea nr. 141 

Se prezinta punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind avizarea 
functionarii teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al municipiului 
Focsani. 
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1. avizarea functionarii terasei sezoniere amplasata pe domeniul public al 
municipiului Focsani, B-dul Unirii nr. 44, in suprafata de 29,44 mp, beneficiar: SC DANCE 
CLUB SRL – cu  20 voturi „pentru” s-a adoptat.  

2. avizarea functionarii terasei sezoniere amplasata pe domeniul public al 
municipiului Focsani, Str. Republicii nr. 41, in suprafata de 78,48 mp, beneficiar: SC 
DIPLOMATIC ATLAS PRESS SRL – cu  20 voturi „pentru” s-a adoptat. 

3. avizarea functionarii terasei sezoniere amplasata pe domeniul public al 
municipiului Focsani, Str. Republicii nr. 69, in suprafata de 106,05 mp, beneficiar: SC UNIC 
PIZZA SRL – cu  20 voturi „pentru” s-a adoptat. 

4. avizarea functionarii terasei sezoniere amplasata pe domeniul public al 
municipiului Focsani, Str. Stefan cel Mare nr. 2, in suprafata de 30,0 mp, beneficiar: SC 
ALSA GRUP SRL – cu 20 voturi „pentru” s-a adoptat.  

5. avizarea functionarii terasei sezoniere amplasata pe domeniul public al 
municipiului Focsani, Str. Cuza Voda nr. 61, in suprafata de 30,00 mp, beneficiar: SC 
ALIANCE SRL – cu 20 voturi „pentru” s-a adoptat. 

6. avizarea functionarii terasei sezoniere amplasata pe domeniul public al 
municipiului Focsani, Str. Republicii nr. 41, in suprafata de 37,50 mp, beneficiar: SC 
OVISAN IMPEX SRL – cu 20 voturi „pentru” s-a adoptat. 

7. avizarea functionarii terasei sezoniere amplasata pe domeniul public al 
municipiului Focsani, Str. Republicii nr.6, in suprafata de 82,00 mp, beneficiar: SC 
GENERAL PRODUCT SRL – cu 20 voturi „pentru” s-a adoptat. 

8. avizarea functionarii terasei sezoniere amplasata pe domeniul public al 
municipiului Focsani, Str. Alexandru Vlahuta nr. 30, in suprafata de 24,00 mp, beneficiar: 
SC MARYFLOR GRUP SRL – cu 20 voturi „pentru” s-a adoptat. 

9. avizarea functionarii terasei sezoniere amplasata pe domeniul public al 
municipiului Focsani, Str. Dimitrie Cantemir nr. 25, in suprafata de 13,00 mp, beneficiar: SC 
EUROPA SA – cu 13 voturi „pentru”, 6 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Mioara Lazar, 
Adrian Colin, Danut Popoiu, Cristinel Susu, Neculai Tanase, Mugurel Malureanu si 1 vot 
„impotriva” a d-lui consilier Daniel Gongu nu s-a adoptat. 

10. avizarea functionarii terasei sezoniere amplasata pe domeniul public al 
municipiului Focsani, Bd. Unirii nr. 21, in suprafata de 40,00 mp, beneficiar: SC 
QUARTIERE LATINO SRL – cu 20 voturi „pentru” s-a adoptat. 

11. avizarea functionarii terasei sezoniere amplasata pe domeniul public al 
municipiului Focsani, Str. Cuza Voda nr. 63, in suprafata de 34,44 mp, beneficiar: SC 
G.L.CAR COMINVEST SRL – cu 20 voturi „pentru” s-a adoptat. 

12. avizarea functionarii terasei sezoniere amplasata pe domeniul public al 
municipiului Focsani, Bd.Unirii nr. 6, in suprafata de 210,00 mp, beneficiar: SC 
QUARTIERE LATINO SRL – cu 20 voturi „pentru” s-a adoptat. 

13. avizarea functionarii terasei sezoniere amplasata pe domeniul public al 
municipiului Focsani, B-dul Unirii nr. 27, in suprafata de 59,59 mp, beneficiar: SC 
PISTRELO SRL – cu 20 voturi „pentru” s-a adoptat. 

14. avizarea functionarii terasei sezoniere amplasata pe domeniul public al 
municipiului Focsani, Bd.Independentei nr. 4-6, in suprafata de 58,30 mp, beneficiar: SC 
SR&SM IMPEX SRL – cu 20 voturi „pentru” s-a adoptat. 

15. avizarea functionarii terasei sezoniere amplasata pe domeniul public al 
municipiului Focsani, Str. Cuza Voda nr. 59, in suprafata de 21,76 mp, beneficiar: SC 
VELVET SRL – cu 20 voturi „pentru” s-a adoptat. 

Intervine d-na consilier Mioara Lazar „d-le presedinte Adrian Colin la comisia de 
buget, finante a fost facut un amendament, acesta este astfel: tariful de inchiriere sa fie 
corectat cu indicele de inflatie. Presupun ca trebuie avut in vedere acest amendament 
pentru ca e vorba de comisie care a facut acest amendament.” 
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Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta cu 20 voturi „abtinere”. 

Intervine dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „referitor la pozitia nr. 
9 nu s-a aprobat, deoarece a obtinut doar 13 voturi, erau necesare 14 voturi, este vorba de 
administrarea domeniului public si privat.” 

Dl. consilier George Mardare „eu nu am inteles prea bine, este vorba despre tariful 
de inchiriere al metrului patrat de terasa, la asta s-a referit amendamentul din comisie? Pai 
acest tarif face obiectul unor hotarari de consiliu, in fiecare an se reactualizeaza prin 
aprobare in consiliu. Este ca si cum am hotari sa aprobam aprobarea, deci noi in fiecare an 
prin hotarare de consiliu aprobam aceste tarife, deci ele implicit prin regulament sunt taxate 
in conformitate cu hotararea de consiliu care stabileste taxele pentru anul respectiv.” 

Intervine d-na consilier Mioara Lazar „atunci comisia de buget finante sa-si retraga 
amendamentul sau sa motiveze acest amendament, pentru ca el este facut, este scris si mi 
se pare firesc sa-l luam in calcul. Deci cei care au fost la comisia buget, finante sa-si spuna 
punctul de vedere.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „stimati colegi, nu stiu care este proiectul de hotarare 
acela la care va referiti dumneavoastra, e posibil sa fie, eu nu-mi amintesc anul acesta, ca 
noi am discutat, dar chiar daca am discutat noi la comisia de buget, finante am constatat ca 
si anul acesta, respectiv 2009, am inchiriat aceste terase la pretul practicat in 2008, ori am 
considerat, de bun simt la urma urmei, sa majoram doar cu indicele de inflatie chiar daca, 
sa spunem ca ar exista un proiect de hotarare care a stabilit anterior un tarif pe mp, nu cred 
ca este o greseala si nu cred ca este o ilegalitate, sa aplicam corectia cu indicele de inflatie 
la tariful practicat anul trecut.” 

Dl. consilier George Mardare adauga „deci poate nu am fost foarte clar si atunci o 
rog pe d-na Natasa Nemes, in fiecare an aceste tarife se reactualizeaza si se legalizeaza, 
ca sa spun asa, prin hotarare de consiliu, asa cum v-am spus ca si cum am hotari sa 
aprobam, aprobarea.” 

Ia cuvantul dl. presedinte de sedinta Adrian Colin „din punctul meu de vedere d-le 
consilier George Mardare acest amendament nu face decat sa intareasca hotararea de 
consiliu.” 

Intervine dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „avem obligatia 
conform Legii finantelor publice locale, ca pana la 31 mai anul trecut sa aprobam taxele si 
impozitele locale pentru anul 2009. Va aduceti aminte de o sedinta, doua, trei, pana la 
urma au trecut. Au trecut si produc efecte pentru anul 2009, tot ceea ce inseamna impozite 
si taxe locale pentru anul 2009 sunt reglementate anul trecut. Daca dumneavoastra ganditi 
sa aplicam un indice de inflatie corespunzator perioadei pentru care noi am aplicat anul 
trecut, precizati perioada si aplicam. Asta inseamna o majorare a pretului de pornire a 
licitatiei cu un indice de inflatie pentru perioada pe care o stabiliti.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „anul trecut am aprobat un tarif care s-a aprobat anul 
trecut, deci noi la buget, finante asta am constatat atunci. Dumneavoastra cred ca ati fost 
prezent la comisie cand s-a discutat lucrul acesta si cred ca puteati sa interveniti atunci sa 
lamurim din comisii chestiunea aceasta. Deci noi am constatat anul acesta ca daca lasam 
acelasi tarit sau daca nu majoram cu indicele de inflatie cetatenii acestia care au inchiriat 
terasele vor plati acelasi tarif ca si in 2008, asa am gandit noi atunci.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „anul trecut era o valoare mai 
mica decat anul acesta, asta este o certitudine. Pretul pe care-l percepem noi pentru 2009 
este stabilit in 2008 si tine cont de indicii de inflatie, va amintiti atunci ca a fost prima 
sedinta la Ateneu anul trecut cand a picat, apoi am reluat intr-o extraordinara pana la 
sfarsitul lunii mai, nu a trecut. La urmatorul mandat sau incepand cu urmatorul mandat una 
dintre ramasite a fost si aceste impozite si taxe locale, s-au aprobat. Faptul ca noi pana la 
inceputul lunii mai trebuia sa aprobam aceste avizari, sa spun, ale teraselor, o facem acum, 
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dar o  facem cu pretul stabilit anul trecut pentru 2009, din punctul meu de vedere nu sunt 
probleme, dar daca dumneavoastra ganditi sa aplicam un indice de inflatie raportat la ceea 
ce s-a intamplat anul trecut, o putem face, cerem coeficientul de la Directia de Statistica si 
aplicam la anul trecut.” 

Intervine dl. consilier Vasile Dobre „desi eu sunt foarte suparat pentru faptul ca noi 
ne-am intalnit in comisie si toti cei care acum luam cuvantul aici, am fost prezenti acolo si 
chestiunile acestea trebuiau lamurite la comisii si nu in plenul consiliului local.” 

Ia cuvantul dl. Melus Nazaru, sef serviciu impozite si taxe locale „in anul 2008 au 
fost aprobate taxele si impozitele locale pentru anul 2009, prin Hotarare de Consiliu Local 
pot fi majorate cu indicele de inflatie.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „d-le secretar Eduard Corhana daca imi aduc bine 
aminte noi atunci cand am tot plimbat acel proiect de hotarare cu taxele locale era treaba si 
cu alegeri, lumea nu vroia sa creasca impozitele si daca imi aduc bine aminte le-am cam 
lasat pe cele vechi. In conditiile aceastea, daca le-am lasat pe cele vechi si acum facem o 
mica corectie, eu zic ca nu gresim.” 

Dl. Melus Nazaru „in 2008 nu s-a adoptat Hotararea de Guvern privind impozitele si 
taxele locale pentru anul 2009, deoarece nu s-a inteles ca noi, Consiliul Local, putem 
majora impozitele si taxele cu pana la 19% avand in vedere Hotarare de Guvern nr. 
1514/2006 care dadea voie sa stabilim valorile intre anumite limite reglementate prin 
respectiva Hotarare la care Consiliul Local putea acorda cresterea precizata. 
Neintelegandu-se fenomenul am fost nevoiti sa amanam de vreo 4 – 5 ori. Nu suntem intr-o 
situatie asemanatoare, deoarece tarifele pe care le aplicam pentru terasele sezoniere nu 
sunt reglementate prin Hotararea de Guvern nr. 1514, ci pot fi stabilite prin Hotarare de 
Consiliu Local in limitele acceptabile si suportabile de catre contribuabili, persoane fizice 
care vor sa deschida terase sezoniere. 

Dl. consilier Vasile Dobre „cred ca interventia d-lui Melus Nazaru a lamurit pe toata 
lumea si vreau sa mai precizez ca colegii nostri de la buget, finante au avut totusi o 
propunere, daca pot spune asa, de bun simt, deci noi nu am venit cu nu stiu ce indici de 
majorare, decat cu indicele de inflatie si ne facem datoria in calitate de consilieri locali in 
aceasta comisie si eu in calitate de presedinte al comisiei de buget, finante cred ca 
misiunea nostra este sa mai si aducem bani in Consiliul Local nu doar sa impartim bani si 
de aceea va rog sa fiti de acord cu aceasta propunere facuta la comisia de buget, finante.” 

Dl. consilier George Mardare „am ruga sa ni se spuna tarifele care s-au stabilit 
pentru 2009, cu cat au fost mai mari decat tarifele practicate in 2008? Deci noi in 2008 am 
stabilit ce tarife vom practica in 2009, cu cat aceste tarife sunt mai mari decat in 2008?” 

Dl. Melus Nazaru „sunt aceleasi taxe ca si in anul 2008, respectiv de 1 leu/mp la 
care putem adauga cresterea cu indicele de inflatie, neavand plafonat acest tarif.” 

 Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul propus si  se adopta 
cu 20 voturi „pentru”, mai putin pozitia nr. 9, devenind hotararea nr. 142 

Se prezinta punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 5/14.05.2009, pentru elaborarea Planului 
Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru 
,,Zona Retail”, DN 23A, T. 79, P. 415, extravilan municipiul Focsani, judetul Vrancea. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 143 

Se prezinta punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind avizarea 
Studiului de Fezabilitate ,,Centura de ocolire din zona de nord a municipiului 
Focsani”. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 144 
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Se prezinta punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal ,,Piata Victoriei”, Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 145 

Se prezinta punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind revocarea 
Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.64/2006 pentru aprobarea unui 
schimb de terenuri intre Primaria Municipiului Focsani si Directia pentru Agricultura 
si Dezvoltare Rurala Vrancea-Unitatea pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie 
Vrancea. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 146 

Se prezinta punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind abrogarea 
Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.125/2007 pentru aprobarea 
incredintarii in folosinta gratuita pe o perioada de 3 ani, catre Serviciul Public 
Comunitar de Evidenta a Persoanelor Focsani, a imobilului cladire cu suprafata 
construita de 328,00 m.p., situat in Focsani, str. Nicolae Iorga, nr. 4, in vederea 
desfasurarii activitatii. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 147 

Se prezinta punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind abrogarea 
Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.144/2005, pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu al Consiliului Local 
al Municipiului Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 148 

Se prezinta punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind revocarea 
Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 105 si 106 din 31.03.2009. 

Ia cuvantul dl. consilier Paul Romeo Postelnicu “cred ca noi trebuie sa ne mentinem 
hotararea pe care am luat-o pentru ca nu e vorba de patrimoniu asa cum gresit a retinut    
d-na prefect al judetului Vrancea, e vorba de un document privind urbanismul. Potrivit legii 
de organizarea si functionare a autoritatilor locale, dar si legii urbanismului, este foarte clar 
ca discutam despre documente privind urbamismul nicidecum despre documente privind 
patrimoniul. In al doilea rand va rog sa consultati, daca nu ati facut-o, la serviciul care ne 
consiliaza la nivelul Consiliului Local, d-ra jurista Violeta Dima are o serie intreaga de 
hotarari de la diferite autoritati din tara, orase de marimea Focsaniului si mai mari decat 
Focsaniul unde practica unitara la nivel national este aceasta. Nu are rost, adica eu vad 
aici o ambitie care cred ca nu-si are locul in relatiile dintre autoritati, discutam despre doua 
lucruri care sunt foarte clar precizate in lege care nu lasa loc la echivoc. Propun sa ne 
mentinem hotararea respectiva si sa nu votam un asemenea proiect de hotarare. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 9 
voturi „pentru” si 11 voturi „abtinere” ale d-nilor consilieri Vasile Dobre, Gheorghe Stan, 
Doina Fodoreanu, Romeo Paul Postelnicu, Mugurel Cosmin Malureanu Neculai, Tanase, 
Miaora Lazar, Daniel Gongu, Danut Popoiu, Cristinel Susu si Adrian Colin.  

Se prezinta punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.6/163/2008 pentru 
organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si desemnarea 
membrilor acestora, modificata. 

Ia cuvantul dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “indeplinim o 
procedura. Adevarat este ca ati renuntat in favoarea d-lui consilier Paul Romeo Postelnicu 
pentru a va inlocui in aceste comisii, iar pentru ca toate hotararile cu privire la persoane se 
iau prin vot secret, am pregatit buletinele de vot.” 
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Dl. presedinte de sedinta Adrian Colin “d-nii consilieri Doina Fodoreanu si Gheorghe 
Stan au renuntat la calitatea de membru in comisia pentru administratie publica locala, 
juridica, coruptie si integrare europeana, respectiv in comisia pentru agricultura, protectia 
mediului si ecologie, propunand inlocuirea dumnealor in aceste comisii cu dl. consilier Paul 
Romeo Postelnicu. 

Comisia de numare a voturilor constata ca s-au distribuit 20 buletine de vot, pentru 
Comisia administratie publica locala, juridica, coruptie si integrare europeana,  rezultatul 
votului fiind urmatorul: 
                                                                voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- D-nul Paul Romeo Postelnicu  18   2  -  
 
Comisia de numare a voturilor constata ca s-au distribuit 20 buletine de vot, pentru 

Comisia pentru agricultura, protectia mediului si ecologie,  rezultatul votului fiind urmatorul: 
                                                                voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- D-nul Paul Romeo Postelnicu  18   2  -  
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 

„pentru”,  devenind hotararea nr. 149 

Se prezinta punctul 44 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind desemnarea 
mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Adunarea Generala a 
Actionarilor la SC ENET SA Focsani. 

Ia cuvantul dl. consilier Laurentiu Veber “d-le presedinte si stimati colegi propun pe 
dl. inginer Stefan Francu.” 

Comisia de numarare a voturilor constata ca s-au distribuit 20 buletine de vot, 
rezultatul votului fiind urmatorul: 
                                                              voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- D-nul Stefan Francu   20   -  -  
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 

„pentru”,  devenind hotararea nr. 150 

Punctul 45 al ordinii de zi privind privind alegerea viceprimarilor municipiului Focsani 
de a fost retras de initiator. 

Se prezinta punctul 46 al ordinii de zi: prezentarea rapoartelor de activitate pe 
anul 2008, a consilierilor locali ai municipiului Focsani. 

Ia cuvantul dl. consilier Danut Popoiu “legat de rapoartele noastre de activitate si 
legat de calitatea de consilier pe care o am l-as ruga pe dl. secretar al municipiului Focsani 
Eduard Corhana sa raspunda dumnealui la intrebarea care mi-a fost pusa legata de 
compatibilitatea mea, functia de inspector scolar general si functia de consilier daca sunt 
sau nu compatibile. As vrea acest raspuns sa-mi fie dat in scris pentru a putea actiona in 
consecinta.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “cu aceeasi amabilitate in scris 
va rog sa va adresati, dar nu tin foarte mult la adresa in scris, cat tin in mod deosebit si 
vorbesc la modul serios, sa-mi faceti dovada pentru functia in care ati fost numit. Adevarat 
este ca Ordonanta nr. 37 reglementeaza cele doua situatii sau cel putin doua situatii, ca sa 
nu mai vorbim de cadrele didactice, functionari, contractuali si personal didactic, din punctul 
meu de vedere am vazut in presa ca ati fost numiti si ma refer la parte dintre 
dumneavoastra alesii locali care ati fost numiti in anumite functii si nu publice, ma 
intereseaza sa vad contractul de munca, daca exista, perioada pentru care a fost incheiat, 
raporturile de munca care decurg din acest contract pentru ca in functie de aceasta imi pot 
face si eu o idee daca sunteti sau nu incompatibili. Incompatibilitatile sunt prevazute si stim 
foarte bine in Legea nr. 161 si 188 pentru functionarii publici, inteleg din mass-media ca nu 
sunteti functionari publici si este o exceptie de la numirea in functii de conducere la institutii 
publice aceasta functie de manager sau de director coordonator, e o institutie noua pentru 
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noi functionarii publici aceasta definitie a termenului si cu toata amabilitata si tot respectul 
pe care vi-l port, atat dumneavoastra cat si colegilor dumneavoastra care am vazut ca ati 
fost numiti in diferite functii, va rog sa mi le depuneti pentru ca eu teoretic trebuie sa ma 
autosesisez in ceea ce va priveste. Nestiind aceste date ale problemei, imi este greu sa fac 
o afirmatie sau un punct de vedere.”  

Ia cuvantul dl. presedinte de sedinta Adrian Colin “d-nelor si d-nilor consilieri ati mai 
primit la mapa cateva informari: o informare privind stadiul lucrarilor la Planului Urbanistic 
General al municipiului Focsani, un raport de activitate, o informare privind pasunea.” 

D-na consilier Doina Fodoreanu “d-le primar Decebal Bacinschi am si eu trei 
intrebari la aceasta informare privind Planul Urbanistic General, cand a fost organizata 
licitatia pentru selectarea firmei de proiectare, care este valoarea contractului si ce suma a 
fost platita pana la aceasta data?” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “o sa primiti in scris raspuns la aceste intrebari.” 
D-na consilier Mioara Lazar “d-le presedinte de sedinta Adrian Colin si d-le primar 

Decebal Bacinschi exista la mapa o informare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a 
suprafetei de 134,54 ha pasune situata in Focsani. Este vorba de Hotararea de Consiliu 
Local nr. 109/07.04.2009. Este vorba aici la un moment dat in informare, se precizeaza ca 
la 26.05.2009 la serviciul comunitar de cadastru si agricultura au fost inregistrate doua 
cereri ale d-nilor Ladaru Vasile si Ignat Ionel crescatori de animale care au contract de 
inchiriere la pasune in anii anteriori si care solicita inchirierea pasunii, conform Hotararii nr 
96 /2006 prin achitarea taxei de pasunat pe cap de animal, asa cum au platit pana acum. 
Tinand cont de aceasta informare presupun ca ideea este totusi de a-i sprijini pe acesti 
oameni avand in vedere ca la momentul inchirierii s-a adjudecat doar un singur lot, este 
vorba de 25 ha pe teritoriul Slobozia Ciorasti, restul nu a fost adjudecat. In aceste conditii 
eu personal, ca sa-mi exprim punctul de vedere vis-à-vis de aceasta informare sunt foarte 
de acord cu acesti oameni pentru ca daca tot au beneficiat si anul trecut de aceasta 
pasune pentru animalele lor, este bine sa plateasca, conform Hotararii nr. 96/2006. 

Ia cuvantul d-na Valentina Gatej, sef serviciu agricol “faptul ca nu mai putem incheia 
contracte de inchiriere se pierde in primul rand taxa de pasunat si subventia la hectar ce 
putea fi data de APIA.” 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu “multumesc d-na consilier Mioara Lazar ca ati adus in 
discutie ceea ce eu acum ceva sedinte spuneam ca daca nu vom da posibilitatea sa 
acceada la pretul acela care era pentru pasunat, riscam sa le lasam parloage. Am marit 
preturile si acum venim sa le dam inapoi. Judecati dumneavoastra ceea ce am facut noi 
atunci, nu mai spunem si de fonduri ca s-au pierdut si acelea.” 

D-na consilier Mioara Lazar “si totusi in data de 26.05.2009, astazi, cei doi au 
solicitat treaba aceasta, ce putem face cu ei? Am inteles d-le consilier Neagu Nistoroiu nu 
a fost nimic cu rea intentie vreau sa presupun ca a fost toata lumea de buna credinta.” 

D-na Valentina Gatej “eu v-am supus atentiei ce se intampla cu procedura de 
licitatie pe care am urmat-o, nu pot sa va spun daca se poate inchiria conform Hotararii 
Consiliului din 2006.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan “vroiam sa-i raspund d-nei consilier Mioara Lazar, asta 
este consecinta faptului ca am marit pretul la chirie, la sedinta anterioara si cred ca trebuie 
sa va aduceti aminte ca ati votat si ati fost “pentru”, aceasta este consecinta.” 

D-na consilier Mioara Lazar “d-le coleg Bogdan Matisan sa stiti ca imi aduc foarte 
bine aminte si sa stiti ca in general nu fac nimic cu rea intentie, nu fac decat spre folosul 
cetateanului. Daca dumneavoastra o luati asa, este problema dumneavoastra.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “fac parte din grupul celor care am votat pretul acesta si 
nu sunt de acord cu precizarea facuta de colegul nostru de la PSD care spune ca am gresit 
si argumentez lucrul acesta prin faptul ca in data de 29.04.2009 cand a fost organizat prima 
licitatie, iata ca, lotul, de la Slobozia Ciorasti a fost adjudecat. Practic cine a fost interesat 
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cu adevarat sa inchirieze aceste pasuni au facut lucrul acesta si nu li s-a parut foarte mare 
pretul nostru, nici nu au invocat seceta si nici alte lucruri de genul acesta. Parerea mea 
este ca oamenii acestia de la munte nu prea ii intereseaza pasunile noastre si de aceea vin 
cu asemenea motivatii.” 

Ia cuvantul dl. secretar Eduard Corhana “daca imi permiteti suntem in fata 
urmatoarei situatii. In 2006 s-a stabilit taxa de pasunat pentru fiecare animal, lucru care s-a 
intamplat in 2006, 2007 si 2008. Avand in vedere cererile mari sau multe depuse in 
primavara anului 2009, am inmultit numarul de 20 de animale incarcatura la hectar cu 
suma de respectiv 10 lei/ cap de animal si am ajuns noi la valoarea sau pretul de pornire al 
licitatiei. Surpriza noastra a fost ca pentru islazul de la Bolotesti si Vilcele nu s-a inscris 
nimeni, astazi a fost al doilea termen. Adevarat este ca au venit ieri oamenii si au spus ca 
nu pot suporta suma de 250 lei plus taxa pentru utilizare domeniul public aproximativ     
300 lei/ha si au spus ca ar accepta daca sunteti de acord dumneavoastra ca si consiliu 
local sa plateasca suma de anul trecut, respectiv undeva la 7.000 lei/an pentru 60 ha.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “eu trag concluzia ca, iarasi spun treaba aceasta, in 
calitate de membru in comisi de buget, finante. Comisie care are obligatia sa mai si aduca 
bani la Primaria municipiului Focsani, nu doar sa cheltuim. Trag concluzia sau nu pot sa 
trag nici o concluzie atat timp cat cei de la Slobozia Ciorasti si-au adjudecat suprafata 
respectiva cu acest tarif. Va rog sa retineti ca cei doi domni care fac reclamatia sunt din 
aceeasi localitate si probabil ca si-ar dori sa inchirieze aceasta pasune la un pret mult mai 
mic, dar aceasta este treaba, trebuie sa plateasca.” 

Dl. consilier Radu Nitu “in calitate de membru al comisiei de agricultura propun sa 
mergem pe Hotararea Consiliului Local nr. 96/2006 pentru ca termenul este depasit un pic 
pentru o noua licitatie, suntem la sfarsitului lui iunie, vremea si vremurile nu astepata si 
atunci zic ca decat sa nu luam nici un ban mai bine 70 de milioane.” 

D-na consilier Mioara Lazar “d-le presedinte de sedinta Adrian Colin, mai am eu de 
facut o propunere pe care va rog sa o supuneti la vot, propun ca personele care au solicitat 
inchirierea pasunii, conform Hotararii Consiliului Local 96/2006, prin care achita taxa pe 
cap de animal asa cum au platiti si pana acum. D-le secretar Eduard Corhana ne puteti 
spune un punct de vedere pertinent?” 

Ia cuvantul dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “proiectul de 
hotarare poate fi anulat printr-o alta hotarare, problema este ca, daca intram in sedinta din 
30 iunie 2009, pierdem termenul de 09 iunie 2009 cand cei care ar putea obtine beneficiul 
contractului de inchiriere pot depune si cereri pentru subventii. Suntem in fata unui 
compromis aici, ori acceptam varianta sa mergem pe taxa stabilita prin hotararea din 2006 
sa o incasam pe aceasta, facem contracte cu ei si le spunem treaba asta, urmand ca in 
luna iunie sa venim cu proiect de hotarare prin care abrogam hotararea de acum doua luni 
de zile prin care a stabilit 250 lei taxa pe hectar, ori ramane terenul pasunat.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “d-le consilier Vasile Dobre, 
adevarul este unul singur pe care mi l-au adus la cunostinta colegii mei. Si anul trecut si 
acum doi ani si in fiecare an s-au facut controale pe suprafata de pasuni, noi anul acesta 
ca urmare a primirii subventiei de anul trecut am investit in pasunea de la Bolotesti 
aproximativ 500 milioane lei. Ei au inchiriat, am inteles, si de la Bolotesti si au si suprafete 
proprietate personala in imediata vecinatate si probabil pasuneaza si terenul nostru fara 
acte. Am discutat  si cu cei de la Bolotesti si acestia au suprafata de pasune pe care la fel 
au pus-o la dispozitia unui crescator de animale. Nu le dam nici un raspuns luna viitoare 
sau in iunie intram cu proiect de hotarare si daca-si asuma raspunderea sa pasuneze fara 
a primi subventia ipotetica pe care o primesc, asta este. 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu “propun daca ramane pasunea neinchiriata sa alocam 
niste banuti pentru a imprejmui, ca sa fim siguri ca nu se pasuneaza acolo.” 
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Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre solicita inscrieri la cuvant la punctul diverse. 
La acest punct se inscrie la cuvant dl. consilier Daniel Gongu. 

Dl. consilier Daniel Gongu „multumesc d-le presedinte de sedinta  Adrian Colin, am 
trei puncte pe care vreau sa vi le prezinta si vroiam ca dl. primar Decebal Bacinschi sa-mi 
raspunda la doua dintre acestea. 

- d-le primar Decebal Bacinschi pe str. Ulmului in sud la blocurile ANL de cand s-
au facut blocurile acea strada este pavata, problema este ca la intersectia dintre 
drumul european E 85 si aceasta strada, pe 1,5 – 2 metri nu au fost puse pavele, 
de ce nu sa terminat acest drum, aveti cumva cunostinta pe acest lucru? 

- acum doua luni de zile am initiat un proiect prin care solicitam asigurarea pazei la 
anumite gradinite din municipiul Focsani, acel proiect a fost adoptat in 
unanimitate de voturi, proplema este ca acea hotarare nu produce efecte, din 
cauza lipsei de bani. Haideti sa gasim o sursa. 

- am vazut ca au fost niste zambete vis-a-vis cand am votat impotriva proiectului 
nr. 19, cel cu piata, nu am votat organigrama pe care a prezentat-o dl. director 
Puiu Spiridon, va pot spune si de ce nu am votat-o. Sa nu credeti ca ne-am dat 
cu stangul in dreptul, dorim o analiza amanuntita a situatiei pentru ca am vazut 
ca dl. director s-a axat pe o anumita categorie a angajatilor, si anume a 
muncitorilor necalificati si nu stim daca este cea mai buna solutie. Nu ca, nu as 
avea incredere in managementul pe care il propune dl. director insa pentru o 
transparenta totala pentru ca este forma de disponibilizari, de o restructurare, 
prefaram sa aiba un cuvant de spus si consilierii locali.” 

  Dl. consilier Bogdan Matisan „toate aceste analize, dupa parerea mea, trebuiesc 
facute de managerul institutiei respective si daca dansul hoataraste ca asa e bine, mi se 
pare normal si firesc sa-si asume responsabilitatea, nu stiu daca noi avem drept de control 
si cerificare asupra acestor institutii.” 
 Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „nu intamplator in mapa 
dumneavoastra a fost depusa si informarea privind auditul care s-a efectuat la piata pentru 
anul 2008. Concluziile care rezulta din acest audit va sunt necesare pentru a va formula un 
punct de vedere.” 
 Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „o mica observatie, vad ca de la inceputul mandatului, 
de cand am analizat grupul sanitar de la Liceul Unirea, deci implicarea consilierului local se 
doreste a fi pana la amanunt. Sa verifice comisii, sa verifice wc-uri si altele, deci haideti sa 
ne vedem competentele pentru ca nu ne putem substitui unor organe care raspund si care 
lucreaza prin noi, prin metode specifice, se fac audituri, se fac raportari, exsista comisii 
care fac rapoarte la proiecte, deci cred ca in stilul acesta cineva are ori foarte mult timp, ori 
are oarece interese, nu stiu cum sa va spun, peste tot consilieri, nu e legal, deci nu este 
legal nici sa mergem intr-un birou si sa cerem nu stiu ce date, daca nu discutam cu 
primarul municipiului sa-i cerem, pentru ca aparatul este al dumnealui, noi avem aparatul 
nostru, putem cere ceea ce prevede legea, sa organizam comisii, putem cere anumite date 
cum le-am si cerut in plen sa ni se raspunda in scris.” 
 Dl. consilier Daniel Gongu „vroiam sa-i raspund d-lui consilier Liviu Ioan Oloeriu, in 
primul rand, cred ca sunteti de acord cu mine, in CTE s-au facut niste greseli pe care le-am 
descoperit. Si in primul rand v-am auzit ca ar fi niste interese, daca dumneavoastra 
cunosteti anumite interese, v-ati referit la anumite persoane, va rog frumos sa spuneti daca 
ar fi. Problema noastre este ca am fost votati de focsaneni, am fost alesi de focsaneni si 
datoria pe care o vad eu a noastra a consilierilor este sa avem grija de banii publici pe 
care-i dam.” 

Ia cuvantul dl. primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilieri vreau sa se inteleaga un 
lucru, Consiliul Local aproba un buget, aproba niste indicatori, aproba niste investitii sunt 
ordonatorul principal de credite care am obligatia sa ma incadrez in proiectele pe care 
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dumneavoastra le-ati aprobat, de aici in colo nu mai este treaba dumneavoastra. Nu va 
suparati ca spun treaba aceasta, sunt alte organe care verifica modul de folosire, pentru ca 
stau de vorba cu cei de la Curtea de Conturi si spune, noi verificam modul in care au fost 
cheltuiti banii, noi nu avem voie sa spunem daca o decizie a Consiliului Local este corecta 
sau nu este corecta, este Hotararea Consiliului Local, dar de modul in care se cheltuiesc 
banii sunt institutii specializate pentru verificarea acestor lucruri. Nu ma deranjeaza ca 
participa cineva in comisia de licitatie, este o treba corecta, transparenta o facem prin ceea 
ce realizam. Sunt niste lucruri foarte clare ca vroiam sa-i spun si d-nei consilier Doina 
Fodoreanu ca am aici Ordonanta nr. 20 din 27 ianuarie si chiar mi-ati facut cunoscut ca sa 
iau masuri urgente pentru rezolvarea acelui imobil, unde spune asa, se considera 
contraventie si se sanctioneaza si da aici mai multe treburi, cu amenda care este aplicata 
proprietarilor, admistratorilor sau administratiei publice locale, dupa caz. Daca constituie 
contraventie neinceperea executarii lucrarilor de consolidare in termen de 2 ani de zile de 
la finalizarea proiectului de consolidare, am reusit sa facem expertiza, am facut proiectul, 
am stabilit valoarea, am venit in fata dumneavoastra cu aceasta documentatie, zic eu ca pe 
undeva incercam sa respectam legea. 

D-na consilier Doina Fodoreanu „totusi in Legea nr. 215, d-le primar Decebal 
Bacinschi si am sa-l rog pe dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana sa spuna 
daca este asa sau nu, se specifica, ca Consiliului Local poate organiza comisii de analiza si 
verificare, este articol in lege.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „putem discuta mai liberi acum, ati gasit ceva vis-avis 
de lista de prioritati de la ANL, ca s-a aprobat acum, nu am aprobat-o data trecuta ca au 
fost niste suspiciuni, ati gasit ceva concret, ceva in neregula. Chiar sunt curios ca suntem 
rupti de aceasta problema.” 

D-na consilier Mioara Lazar „imi permiteti sa amintesc toturor modalitatea sau 
etapele care au fost. Luna trecuta stiti bine ca sedinta s-a spart dupa o ora si jumatate, nu 
s-a pus problema sa mai aprobam ceva, nu s-a mai tinut, am folosit interntionat acel 
termen. La momentul potrivit, acum doua luni cand a fost initial proiectul de hotarare a fost 
o suspiciune care de altfel s-a rezolvat si o stiati deja si dumneavoastra si a si remarcat-o 
in plina sedinta dl. consilier Mugurel Malureanu. A fost vorba de o sesizare facuta de o 
doamna si care era evident ca trebuia sa-i dam curs si s-a amanat pentru urmatoarea 
sedinta. Nu a fost o greseala la adresa dumneaei, ci a considerat ca nu era punctata foarte 
bine, a fost vorba de o adresa care nu a sosit in timp util de la minister, iar lista a ramas 
intacta” 

Dl. presedinte de sedinta Adrian Colin ca au fost epuizate toate punctele de pe 
ordinea de zi, considera lucrarile sedintei incheiate si multumeste tuturor pentru participare. 
             Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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