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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 27 ianuarie  2009 

 
 
 
 

 Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie 
Cantemir nr. 1 A, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani. 
             D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta 
ordinara din 27.01.2009, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 87 / 21.01.2009, 
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 motivat de la sedinta dl. consilier Vasile Pintilie fiind plecat in delegatie 
la Bucuresti. 
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-nul Liviu-Dan Pogorevici – director executiv, Directia  administratie publica locala;     
 d-na Micsunica Baciu – director executiv Directia resurse umane;   
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-na Carmen Marta Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Valentina Gatej – sef serviciu cadastru si agricultura; 
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism; 
 d-na  Mariana Gheorghe  – sef serviciu autorizare agenti economici; 
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 
 d-na Mirela Andrei – inspector serviciul comunicare; 
 d-na Vasilica Petronie – consilier compartiment energetic, contracte, achizitii  
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director  CUP RA 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 Sarbu – director Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani; 
 d-nul Neculai Nica – sef sectie Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani; 
 d-na Otilia Stoica – sef sectie Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani; 
 d-na Constantin Liciu – sef serviciu Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani; 
 d-nul Vasile Velnita – inspector Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani; 
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani; 
 d-nul Puiu Spiridon – director Administratie Pietelor Municipiului Focsani; 
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 d-na Anca Largeanu-Apostol – director Caminul pentru Persoane Varstnice Focsani; 
 d-nul Mihai Ciubotaru –director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani; 
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public de comunitar de evidenta persoanelor; 
 

             La  sedinta mai participa directori de unitati scolare, cetateni ai municipiului 
Focsani, precum si reprezentanti ai mass-mediei locale.   
 Dl. Secretar al municipiului Focsani “Supun atentiei procesul verbal al sedintei din 
16.12.2008”.  
 Dl. consilier Daniel Gongu apreciza ca “atunci cand se redacteaza aceste procese 
verbale sa se dea mai multa atentie la prenumele consilierilor locali”.  
 Intervine si dl. consilier Adrian Colin cu aceeasi precizare.  

Nu mai sunt discutii si se aproba cu  20 voturi “pentru”. 
Se prezinta procesul verbal din 20.01.2009, se supune la vot aprobandu-se cu  20 

voturi “pentru”. 
 In continuare ia cuvantul d-na presedinte de sedinta pentru a prezenta ordinea de zi 

a sedintei. 
- proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei Primarului Municipiului Focsani, nr. 
24942/2008 privind majorarea Bugetului general al municipiului Focsani pentru anul 2008; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea fondului de rulment, pe anul 2009; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 5.000 lei pentru organizarea 
sarbatorilor de primavara 1 si 8 Martie 2009; 
 
- proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului 
Local al Municipiului Focsani nr.63/220/2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2009; 
 
- proiect de hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.37/2008 pentru acordarea Diplomei de longevitate si a unui premiu 
anual in valoare de 500 lei, persoanelor in varsta de peste 90 de ani, cu domiciliul in 
municipiul Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate 
bugetului local, depusa de Gogorita Mafteiu din Focsani, str. Balti, nr. 17; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea pretului local de referinta pentru energia termica 
furnizata populatiei prin sistem centralizat, in municipiul Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea acordarii, pe anul 2009, de gratuitati pe transportul 
urban de calatori pensionarilor de drept, fara limita de varsta, cu domiciliul in municipiul 
Focsani; 
 
- 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; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea numarului si structurii personalului nedidactic pentru 
Grupul Scolar ,,G.G.Longinescu” Focsani; 
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- proiect de hotarare privind modificarea anexei Hotararii Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr.107/2008 pentru aprobarea numarului si structurii personalului nedidactic pentru 
Colegiul National “Alex. Ioan Cuza” Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr.8/2008 pentru aprobarea costului mediu lunar si a Normelor metodologice privind modul 
de calcul al contributiei lunare de intretinere pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane 
Varstnice Focsani si sustinatorii legali ai acestora, modificata prin Hotararea nr. 145/2008; 
  
- proiect de hotarare privind acordarea sporului pentru conditii periculoase personalului 
care isi desfasoara activitatea la Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan din cadrul 
Directiei de Dezvoltare Servicii Publice Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind abrogarea pozitiilor nr. 258, 316, 400 si 471 din anexa la 
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.108/2004 si a pozitiei nr. 6 din 
Hotararea Consiliului Local nr. 155/312/2008 privind aprobarea listei nominale pentru 
repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora urmeaza sa li 
se repartizeze locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 cu modificarile si completarile 
ulterioare si a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 95/2008 privind 
aprobarea listei de prioritati; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora urmeaza sa li 
se repartizeze locuinte cu chirie din fondul locativ de stat, in baza prevederilor Legii 
locuintei nr. 114/1996, republicata, modificata si completata si ale HGR nr. 1275/2000; 
 
- proiect de hotarare privind completarea si modificarea anexei nr. 1-bunuri imobile, la 
Hotararea Consiliului Local nr. 167/2003 pentru insusirea inventarului bunurilor ce apartin 
domeniului public al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
- proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1-bunuri imobile, la Hotararea Consiliului 
Local nr. 167/2003 pentru insusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al 
municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al municipiului 
Focsani a bunurilor mobile utilizate pentru echiparea locurilor de joaca din str. Ulmului, nr, 
5A si nr. 11A; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea listei spatiilor proprietate privata a municipiului 
Focsani, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara 
activitati conexe actului medical, care urmeaza sa fie vandute conform OUG nr. 68/2008; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenurilor, 
apartinand domeniul public si privat al municipiului Focsani, destinate amplasarii de 
sisteme publicitare pe raza municipiului Focsani; 
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- proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui numar de trei 
spatii comerciale pentru vanzare presa si carte, situate in Focsani, Pasajul Piata Moldovei, 
apartinand domeniului privat al municipiului Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii directe a spatiului nr. 6, modul III, pentru 
vanzare presa si carte, situat in Focsani, Pasajul Piata Moldovei, apartinand domeniului 
privat al municipiului Focsani, catre domnul Trandafir Costica, avand calitatea de Luptator 
pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989; 
 
-  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 Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea incredintarii in folosinta gratuita a terenului 
apartinand domeniului public al municipiului Focsani in suprafata de 3219,00 mp., situat in 
str. Popa Sapca, nr. 4, catre Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea, pe durata lucrarilor de 
executie –extindere Gradinita nr. 18, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr.107/1995 
pentru incredintarea directa a unui teren in suprafata de 5600mp., apartinand domeniului 
privat al Consiliului Local al Municipiului Focsani, Directiei Generale a Finantelor Publice si 
Controlului Financiar de Stat Vrancea; 
 
- proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr.63/2004 
pentru aprobarea incredintarii in folosinta gratuita pe perioada existentei constructiei, a 
terenului in suprafata de 340,00 mp., situat in Focsani, str. Crisana, nr. 46A, judetul 
Vrancea, apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, catre Parohia ,,Domneasca”; 
 
- proiect de hotarare privind completarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local 
nr.100/2005 pentru aprobarea asocierii in participatiune dintre Primaria municipiului 
Focsani si SC EUROMEDIA GROUP SA, in vederea amplasarii unor statii de calatori pe 
terenuri apartinand domeniului public al municipiului Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de 
investitii ,,Sistematizarea intersectiei strazilor 1 Decembrie cu Brailei”, din municipiul 
Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE nr. 
1/11.11.2008, privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local 
de Urbanism (RLU) aferent, in vederea construirii de spatii comerciale si parcari cu dotari si 
utilitati aferente, in str. P-ta Victoriei, din Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE nr. 
2/11.11.2008, privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local 
de Urbanism (RLU) aferent, pentru Zona Comerciala si de Agrement, in extravilan Focsani, 
DN2-E85, T.7 si T.8; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE 
nr.3/15.01.2009, privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului 
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Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru Zona Dotari Comerciale si Industriale, in extravila 
Focsani, DN23 - DN23A, T.74, P.384; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinte P+M si P+1 cu 
spatiu comercial la parter”, str. Oborul de Vite, nr. 7C, D si E, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinta S+P+M”, str. 
Cotesti, nr. 13 bis, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Locuinta P+1E si 
imprejmuire”, str.Jiliste, nr.5, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire locuinta 
P+1E, alimentatie publica (bar)”, str. Cpt. Cretu Florin, T.204, P.11168, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Microcartier locuinte 
P+1E-extravilan”-Soseaua Petresti, T. 44, P. 191; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Cartier rezidential cu 
dotari specifice – extravilan”, Soseaua Petresti; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinte colective 
S+P+5E+M”, str. Cimpului, nr. 1, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire locuinte 
colective P+3E+M, str.Cornel Coman, T.85, P.438, Focsani 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Ansamblu de locuinte 
blocuri A1, A2, A3 - P+5E”, str. Comisia Centrala, nr. 72-74, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire complex 
rezidential (birouri si spatii comerciale)”, str. Brailei, nr. 102, T.199,P.10991, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire Complex 
multifunctional (hotel, centru de afaceri, rezidential”, str. Brailei, nr.102, T.199, P.10991, 
10979, 10980, 10986, 10990, 10989, 10988, 10987, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire spatii birouri 
P+2E, hale depozitare si imprejmuire”, str. Brailei, DN 23, T.79, P.416, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire pensiune 
P+2E, sala festivitati si terase sezoniere”, str. Brailei, DN 23, T.79, P.416, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Atragere in intravilan si 
lotizare”, str. Brailei, DN 23, T.56, P.235A, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Lotizare locuinte 
extravilan”, str. Brailei, DN 23, T.56, P.235A, Focsani; 
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- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Spatii comerciale, birouri 
si locuinte de serviciu”, str. Lupeni, nr. 1-3, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire spatii 
comerciale, garaje subterane, locuinte colective S+P+5E+M”, str. Trotus, nr.44, 46, 48, 50 
– T.197, P.10875, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Cladire de birouri 
P+2E+M”, str. Cezar Bolliac, nr. 16, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, Cabinet stomatologic, 
farmacie si locuinta”, str. Marasesti, nr. 25, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Spalatorie auto 3 celule, 
alimentatie publica - bar si locuinta”, str. Mare a Unirii, nr. 358, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Spalatorie auto”, str. 
Siretului, nr. 12, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire statie 
distributie carburanti”, Calea Munteniei, DN 2, E 85, T.83, P.435, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire Show Room 
Mobila”, Calea Munteniei, DN 2, E 85, T.84, P.436, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Depozit materiale de 
constructii”, str. Bicaz, nr. 26, Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii in anul 2009, de catre Administratia 
Pietelor Focsani, prin licitatie publica, a unor bunuri de domeniul public si privat aflate in 
administrare; 
 
- proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 
102/259/2008 pentru numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focsani in 
Consiliul de administratie la unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 
103/260/2008 pentru numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focsani in 
comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din 
municipiul Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local 
nr.38/195/2008 pentru numirea a doi consilieri locali si a unui reprezentant al comunitatii ca 
membrii in Comitetul director al Clublui Spotiv Municipal Focsani 2007; 
 
- proiect de hotarare privind desemnarea mandaturului Consiliului Local al Municipiului 
Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC CUP SA Focsani; 
 
- proiect de hotarare privind desemnarea mandaturului Consiliului Local al Municipiului 
Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC ENET SA Focsani; 



 7 

- proiect de hotarare privind desemnarea mandaturului Consiliului Local al Municipiului 
Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 
- propunere de raport de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 
Secretarului municipiului Focsani, pentru perioada 01.12.2007-31.12.2008; 
 
- informare privind activitatea de solutionare a petitiilor inregistrate la Primaria municipiului 
Focsani, audientelor, sesizarilor la ,,Telefonul Cetateanului”, in perioada 01.07.2008 - 
31.12.2008; 
 
- raport privind verificarea activitatii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pentru 
semestrul II, anul 2008, asistenti care lucreaza in baza contractului de munca; 
 
- raport de activitate al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Focsani , pe anul 2008; 
 
- raport de activitate al Directiei de Dezvoltare Servicii Publice Focsani, pe anul 2008; 
 
- raport de activitate al Politiei Comunitare a municiupiului Focsani, pe anul 2008; 
 
- raport privind transparenta decizionala in administratia publica, pentru anul 2008; 

Informari, declaratii politice. 
 

Ia cuvantul dl. primar Decebal Bacinschi „inainte de a se vota ordinea de zi, d-na 
presedinte de sedinta, d-nilor consilieri, doresc sa introduc un nou proiect pe ordinea de zi, 
proiect ce a fost la sedinta de comisie,  proiect de hotarare privind aprobarea incredintarii in 
folosinta gratuita a terenului apartinand domeniului public al municipiului Focsani in 
suprafata de 4.988 mp, situat in str. Aleea Caminului nr. 1, catre Inspectoratul Scolar 
Judetean Vrancea, pe durata lucrarilor de executie “Extindere si reabilitate Gradinita nr. 16 
Focsani”. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu adauga “d-na presedinte de sedinta as vrea sa aduc 
in fata consiliului local o propunere. Avem o sedinta foarte bogata astazi ca si proiecte si as 
propune consiliului local scoaterea de pe ordinea de zi a unor proiecte ce le voi da citire in 
continuare, motivatia acestei propuneri vine din faptul ca atat in sedintele de comisii, cat si 
importanta unora din ele, necesita o abordare aprofundata, discutii intre grupurile de 
consilieri, grupurile politice, pentru ca ele sunt foarte importante pentru viitoarea functionare 
fie a unei institutii, fie chiar a constructiei bugetului pe anul acesta. Eu va propun sa 
scoatem de pe ordinea de zi urmatoarele proiecte: proiectele de hotarare de la punctele 7, 
8 – cu acordul d-nei consilier Mioara Lazar, fiind initiator de proiect, 18, 21 si de la 30 – 56 
inclusiv, 61, 62 si 63”. 

Intervine dl. primar Decebal Bacinschi “inainte de a supune la vot, am facut un calcul 
aproximativ al bugetului pe anul acesta si pentru ca proiectele ce urmeaza a fi aprobate 
astazi se regasesc in bugetul de venituri si cheltuieli a Primariei municipiului Focsani, ma 
vad obligat sa va informez cateva lucruri pentru a sti ce decizii luam. Veniturile pe anul 
acesta dupa estimarile noastre ar trebui sa fie de 71.784 lei mii lei, din care taxe si impozite 
pe venituri 29.784 mii lei si cote defalcate din impozitul pe venit 42.000 mii lei. In conditiile 
in care am face o socoteala a veniturilor obligatorii e vorba de protectia sociala, banii 
cheltuiti pe educatie, serviciul datorii publice, cofinantare proiect, acestea reprezinta 95% 
din veniturile pe anul 2009, in conditiile in care ar mai ramane 5% pentru cheltuieli asistenti 
persoane cu handicap, pentru Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani, pentru 
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Administratia Pietelor Focsani, pentru Primarie, pentru cultura, deci in total la aceasta ora, 
in conditiile in care vom aproba 148 lei gigacaloria in continuare, atunci va trebui da dat 
23.400 mii lei subventia pe caldura a anului 2009, fata de 12.000 mii lei, cat a reprezentat 
in anul 2008, ar trebui sa dam 8.000 mii lei pentru retehnologizare centrala termica, daca 
va fi cazul. Sunt cheltuieli la care nu se poate renunta, avem persoane cu handicap si 
insotitorii acestora 1.000 mii lei ne costa in 2009, in conditiile in care am aproba proiectul 
cu pensionarea ar insemna 1.900 mii lei, alte categorii impuse de lege, este vorba de 
veterani si altii 100 mii lei, donatorii de sange 18 mii lei, ajutor social 700 mii lei, asigurare 
hrana, crese si cantina 73 mii lei, cheltuieli de intretinere persoane in varsta 79 mii lei, 
numai plata utilitatilor la unitatile de invatamant reprezinta 9.391mii lei, serviciul datorii 
publice 11.000 mii lei, cofinantare proiecte, este vorba de proiectul din Piata Unirii si 
celalalte proiecte la care noi trebuie sa venim cu bani, 19.000 mii lei, caminul de batrani 
100 mii lei si din cauza aceasta am vrut sa va spun pentru ca noi avem astazi de aprobat 
niste proiecte care genereaza niste sume foarte mari”. 

Ia cuvantul d-na presedinte de sedinta Mioara Lazar “am de facut o propunere, 
exista la mapa dumneavoastra un referat depus de dl. Grosu Ulise si va cer acordul cu 
privire la introducerea acestui referat pe ordinea de zi. Vis-à-vis de propunerea 
dumneavoastra d-le consilier Liviu Ioan Oloeriu, de scoatere a proiectului, avand in vedere 
ca sunt initiator, doar eu pot sa fac aceasta propunere”. 

Intervine dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “sa ma contrazica dl secretar Edurd Corhana 
daca gresesc, dar e clar ca orice initiator poate sa-si scoata unilateral sa-si retraga dupa 
ordinea de zi proiectul, consiliul local poate prin vointa sa sa scoata de pe ordinea de zi 
orice proiect”. 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu adauga “ d-na presedinte de sedinta Mioara Lazar va 
rog sa-mi permiteti sa rog pe dl. primar Decebal Bacinschi sa intareasca ceea ce voi spune 
acum sau voi pune o intrebare. Prognoza incasarilor ar fi de 700 miliarde, venituri din 
impozite aproximativ 300 miliarde si subventia 400 miliarde, deci ar fi egal impozitul cu 
cheltuielile si diferenta de 400 de unde? Si la impozite vom fi noi siguri ca vom incasa, dat 
fiind deja semnalul dat de unele societati care au intrat in faliment?” 

Dl. primar Decebal Bacinschi intervine spunand “subventia termica la caldura este 
de 234 de miliarde. Diferenta va fi din cote defalcate. Estimarea noastra este mai mica 
decat anul trecut. Deci anul trecut noi am incasat, ceea ce va spun despre anul 2008 sunt 
cifre reale. Anul trecut am incasat din impozite, taxe si alte venituri  316 miliarde lei, anul 
acesta am mers pe o valoare mai mica. La cote defalcate pe impozitul pe venit acolo am 
venit cu 434 miliarde bani vechi, atat am incasat anul 2008, iar in 2009 am spus in jur de 
420 miliarde, cam 35 miliarde pe luna, am diminuat un pic acest venit din impozitul pe 
salariu pentru ca nu stim ce se va intampla in urmatoarea perioada de timp in momentul in 
care vor aparea o serie de probleme in cadrul municipiului si normal salariile nu vor mai fi si 
atunci impozitul va disparea.” 

Dl. consilier Vasile Dobrea “punctul meu de vedere in legatura cu propunerea facuta de 
colegul nostru dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu, vorbesc in numele colegilor mei din Partidul 
National Liberal, este acela ca nu se justifica scoaterea de pe ordinea de zi a acestor 
proiecte, dat fiind faptul ca o parte dintre ele au mai fost introduse pe ordinea de zi cu 
prilejul altor sedinte ordinare, iar altele sunt de stricta necesitate pentru desfasurarea 
normala a activitatii, atat a Primariei cat si a unor unitati aflate in subordinea Primariei si 
Consiliului local al municipiului Focsani. De aceea eu cred ca aceasta propunere nu are 
temei legal, noi trebuie sa dezbatem astazi aceste proiecte si sa ne pronuntam asupra lor 
indiferent cat de lunga este aceasta sedinta. Pe de alta parte cred ca cei mai indreptatiti ar 



 9 

fi fost initiatorii sa scoata dupa ordinea de zi, ori constat ca atat d-na consilier Mioara Lazar 
care este initiatoarea unui proiect, cat si dl. primar Decebal Bacinschi este initiator la 
celelalte proiecte nu s-au pronuntat si nu au solicitat aceasta chestiune, prin urmare vom 
supune la vot si vom vedea daca propunerea dumneavoastra trece sau nu.”  

Nu mai sunt discutii, se supune la vot introducerea proiectului de hotarare si implicit 
a referatului pe ordinea de zi si cu 20 voturi „pentru” acestea s-au aprobat, pentru a fi 
introdus pe ordinea de zi. 

Se supune la vot scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotarare propuse de 
dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu si cu 11 voturi „impotriva” si 9 voturi „pentru” a domnilor 
consilieri Rodica Tudorita Boboc, George Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, 
Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si 
Laurentiu Felician Doru Veber nu s-a aprobat aceasta propunere. 

Se supune la vot ordinea de zi cu modificarile facute si se aproba cu 11 de voturi 
“pentru” si 9 voturi “abtinere” a domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George Mardare, 
Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Liviu Ioan 
Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber  . 

Se prezinta proiectul de hotarare privind validarea Dispozitiei Primarului Municipiului 
Focsani, nr. 24942/2008 privind majorarea Bugetului general al municipiului Focsani pentru 
anul 2008. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu nefiind in sala, devenind hotararea nr. 2 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea fondului de rulment, pe anul 
2009. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu nefiind in sala, devenind hotararea nr. 3 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 5.000 lei 
pentru organizarea sarbatorilor de primavara 1 si 8 Martie 2009. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu nefiind in sala, devenind hotararea nr. 4 

Se prezinta proiectul de hotarare pentru aprobarea modificarii anexei nr. 1 la 
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.63/220/2008 privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu nefiind in sala, devenind hotararea nr. 5 

Se prezinta proiectul de hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului 
Local al Municipiului Focsani nr.37/2008 pentru acordarea Diplomei de longevitate si a unui 
premiu anual in valoare de 500 lei, persoanelor in varsta de peste 90 de ani, cu domiciliul in 
municipiul Focsani. 

Dl. consilier Gheorghe Stan “d-na presedinte de sedinta Mioara Lazar, eu aici am 
cateva nelamuriri, prima daca este vorba despre aceasta suma pentru fiecare an pe care 
respectivul il implineste peste 90 de ani, implicit 91, 92, 93 sau numai cu ocazia implinirii 
varstei, ca sa pot sa-mi dau seama de valoarea efortului financiar care trebuie sa-l 
suportam si dupa parerea mea ar fi fost mai corect daca din evidentele Primariei scoteam 
aceasta lista cu oamenii indeptatiti cu aceasta si prin hotararea consiliului local acordam 
aceasta facilitate. Exact in spiritul a ceea ce a vorbit si dl. primar Decebal Bacinschi la 
inceput fiind un an mai dificil vrem sa stim exact cati lei am aprobat sa cheltuim.” 

D-na director executiv Micsunica Baciu explica “la ora actuala sunt in jur de 37 de 
persoane cu posiblitatea sa mai apara 2 sau 3 persoane, nu se poate sti cu exactitate cate 
persoane sunt.” 
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Dl. consilier Gheorghe Stan “d-na presedinta de sedinta Mioara Lazar, eu nu sunt 
multumit de raspuns, atunci cand este vorba de bani eu zic ca trebuie sa stim exact, chiar 
daca este vorba de 100 lei, eu personal ma abtin la acest proiect”. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Gheorghe Stan, fiind in sala si dl. consilier Liviu 
Ioan Oloeriu, devenind hotararea nr. 6 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea cererii de inlesnire la plata a 
obligatiilor datorate bugetului local, depusa de Gogorita Mafteiu din Focsani, str. Balti, nr. 
17. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 7 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea pretului local de referinta pentru 
energia termica furnizata populatiei prin sistem centralizat, in municipiul Focsani. 

Ia cuvantul dl. consilier Neculai  Tanase “stiu ca acesta problema cu Enet-ul si cu 
caldura a devenit o problema sociala la nivelul orasului Focsani, stiu ca sunt, din 
cunostintele mele peste 600 de cazuri sociale in ceea ce priveste plata energiei termice, 
dar stiu in acelasi timp ca daca vom merge asa vom falimenta Primaria. Stiu ca am mai 
avut discutii cu dl. primar Decebal Bacinschi si nivelul subventiilor pentru Enet au atins un 
nivel foarte ridicat. Eu sunt de acord ca cetatenii municipiului Focsani nu trebuie sa 
plateasca atat de mult cat platesc acum, aici exista o contradictie intre ceea ce platesc 
cetatenii municipiului Focsani si posibilitatile bugetului Primariei. Eu as veni cu propunerea 
sa votam acest proiect temporar, insa exista posibilitatea ca sa construim o centrala noua 
sau de a merge pe vechea centrala, dar cu arzatoare noi, as vrea ca aceasta discutie sa se 
poarte serios intr-o sedinta extraordinara. Stiu ca s-a discutat si cu dl primar in privinta unei 
noi centrale sau unei noi posibilitati de a asigura agentul termic in orasul Focsani la preturi 
de cel mult jumatate fata de pretul actual. De aceea va propun sa facem, eventual 
saptamana viitoare o sedinta extraordinara sa avem o discutie pe aceasta tema cu privire 
la o noua posibilitate de creare a agentului termic.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “intervenita colegului nostru intr-o alta interpretare, daca 
vrem sa facem lucrul acesta, dumnealui vroia sa spuna ca dorim sa convocam o sedinta 
extraordinara, ocazie cu care sa gasim si alte surse pentru alte alternative de reducere a 
gigacaloriei la CET Focsani. Noi deocamdata trebuie sa intelegem ca noi am fost trimisi aici 
de cetateni ca sa gasim solutii ca Primaria sa nu dea faliment inaintatea Enet-ului, spre 
exemplu. Dl. primar Decebal Bacinschi a explicat clar la inceputul sedintei ce inseamna 
aceste costuri cu subventia la caldura, cu protectia sociala si asa mai departe si putem 
constata ca daca ramanem la acest nivel nu mai raman bani pentru alte lucruri, nici macar 
pentru a plomba gaurile care se vor ivi in astfalt la venirea primaverii. Cred ca ar trebui sa 
aprobam acest pret de 195 lei care inseamna o crestere de 31,76 si care de fapt reprezinta 
majorat acest pret si reprezinta 56% din pretul de productie.” 

Intervine dl. consilier Paul Romeo Postelnicu “sigur ca ceea ce trebuie sa facem noi 
astazi nu este o chestiune foarte simpla si e o decizie grea, asa cum greu cred ca ia fost si 
d-lui primar sa faca acest proiect de hotarare, dar avem de ales de a ne duce cu acest 
serviciu public intr-o zona pe care nu-l mai putem gestiona sau sa gasim o solutie pentru ca 
in continuare focsanenii sa beneficieze de acest serviciu. Sunt convins ca daca nu vom 
reusi sa aducem o solutie viabila in Focsani, probabil vom ajunge in situatia in care sunt 
multe alte orase din Romania, care au renuntat la serviciul de incalzire centralizat si au 
trecut la sistemul individual care acum le creeaza mari probleme. Si eu sunt pe parere ca 
toate aceste probleme trebuiesc discutate intr-o sedinta extraordinara pentru a vedea ce 
solutii se gasesc pentru a imbunatati acest sistem centralizat”. 
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Dl. consilier Neculai Tanase adauga “as vrea sa completez spunand ca sunt solutii 
care nu costa nimic, nici Primaria, nici cetateanul si repet, facturile ar putea sa fie cu cel 
putin jumatate mai mici.” 

Dl. consilier Laurentiu Felician Doru Veber intervine spunand “noi suntem la acest 
capitol foarte datori si suntem datori pentru ca problema Enet-ului, a falimentului acestei 
institutii, a tuturor problemelor pe care le au din luna august le discutam. La Strategia 
orasului Focsani a existat si un profesor ultra abilitat in materie care la un moment dat a 
spus, “d-le eu v-am facut niste propuneri, nu neaparat trebuie sa faceti astfel”. L-am 
asteptat si pe dl. consilier Paul Romeo Postelnicu sa ia cuvantul pentru ca dansul la un 
moment dat a solicitat in plenul consiliului de la Enet un material privind problematica Enet-
ului, rezolvarea situatiei energetice a acestui oras. Acest material exista si sunt sigur ca si 
colegii mei il au, eu unul il am. Legat strict de proiectul de hotarare supus astazi, eu am 
votat scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proiect. Sunt de acord cu acest pret, noi 
trebuie sa rezolvam odata aceasta problema, dar nu sunt de acord cu aprobarea lui astazi.” 

Ia cuvantul dl. primar Decebal Bacinschi “d-lor consilieri as vrea sa va aduc la 
cunostinta cateva date foarte clare. Pana la 01.09.2008 ANRE ne-a fixat un pret de 271 lei 
/ gigacalorie, diferenta de la acest pret la 148 lei cat am aprobat noi reprezenta subventia 
pe care o dadeam noi si de la bugetul central. In aceste conditii pana la acea data noi am 
platit o valoare de vreo 90 miliarde lei, incepand cu 01.12.2008 pretul gigacaloriei a crescut 
de la 271 lei la 348 lei, ANRE-ul a crescut pretul, in aceste conditii a fost o crestere de 
128,53 , noi am mentinut in continuare pretul de 148 lei, ca sa ramanem la nivelul anului 
2008, 120 miliarde subventie catre Enet pentru energia termica am ajuns la acest pret 195 
lei. In conditiile in care vom merge in contiunare pe pretul de 148 lei, subventia va fi de 234 
miliarde, deci practic noi nu am facut altceva decat sa venim in fata dumneavoastra cu un 
proiect prin care am cerut o majorare a subventiei pentru energia termica datorita cresterii 
pretului de la 271 lei impus de ANRE si nu de ENET, la 348 lei. Aceasta este diferenta intre 
271 lei si 348 lei pe care practic o gasim in aprope dublarea pretului.” 

Dl. consilier Neculai Tanase “vroiam sa-l intreb pe dl. primar Decebal Bacinschi daca 
este vreo limita pana cand Primaria poate sa subventioneze populatia”. 

Dl. primar Decebal Bacinschi “avem o perioada de gratie de 2 ani, adica pana in 
2011”. 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar ia cuvantul spunand “am aici niste 
informatii care fac parte dintr-un proiect pentru evaluarea oportunitatii folosirii biomasei si a 
combustibilului si combustibil pentru productia de agent termic la SC Enet Focsani. 
Conform acestui proiect sau informatie pe care i-l predau d-lui primar Decebal Bacinschi, 
conform acestuia in 3 luni si 3 saptamani se poate rezolva problema la nivelul municipiului 
Focsani vis-à-vis de Enet”.   

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber , devenind hotararea 
nr. 8 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea acordarii, pe anul 2009, de 
gratuitati pe transportul urban de calatori pensionarilor de drept, fara limita de varsta, cu 
domiciliul in municipiul Focsani. 

Ia cuvantul dl. consilier Paul Romeo Postelnicu “eu v-as propune daca sunteti de 
acord dumneavoastra in calitate de initiator si colegii sigur prin vot, as dori sa fac urmatorul 
amendament sa scoatem din titlu anul 2009, pentru a evita ceea ce s-a intamplat la 
sfarsitul anului trecut, din varii motive nu putem vota la vremea cuvenita un asemenea 
proiect si sa nu mai avem o situatie cum am avut-o in decembrie”. 



 12 

Dl. consilier Adrian Colin adauga “si in acest caz si art. 1 trebuie schimbat, astfel 
incat sa fie eliminat, in anul 2009, aprobarea acordarii de gratuitati”. 

Intervine d-na consilier Doina Fodoreanu “avand in vedere ca sunt probleme 
financiare eu as propune la art. 1 sa aprobam acordarea de gratuitati, pensionarilor de 
drept fara limita de varsta cu domiciliul in municipiul Focsani, care au o pensie lunara de 
pana la venitul minim brut pe tara”. 

Dl. consilier Danut Popoiu “refacand calculul la aceea ce am gasit in proiectul de 
hotarare consider ca in loc de 30 de calatorii mergand pe 20 de calatorii pe luna, inseamna 
ca din 3 in 3 zile un pensionar ar putea sa beneficieze de acest transport in comun. Eu nu 
pot sa cred ca dumnealor merg la doua zile folosind mijloacele de transport in comun. Cele 
8 sau 9 miliarde care se aduc in discutie de fapt nu au cum sa fie atat, pentru ca nu cred ca 
5.000 de pensionari vor solicita o astfel de reducere. Deci ceea ce eu va propun 
dumneavoastra in loc de 30 de calatorii pe luna, eu propun 20 de calatorii”. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma intiala si nu se 
adopta cu 11 voturi „abtinere” si 9 voturi „pentru” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita 
Boboc, George Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan 
Emilian Matisan, Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele facute de domnii consilieri 
Paul Romeo Postelnicu, Adrian Colin, Danut Popoiu si Doina Fodoreanu si se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 9 

Se prezinta proiectul 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. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 10 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea numarului si structurii 
personalului nedidactic pentru Grupul Scolar ,,G.G.Longinescu” Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 11 

Se prezinta proiectul de hotarare privind modificarea anexei Hotararii Consiliului 
Local al Municipiului Focsani nr.107/2008 pentru aprobarea numarului si structurii 
personalului nedidactic pentru Colegiul National ,,Alex. Ioan Cuza” Focsani. 

Ia cuvantul dl. consilier Radu Nitu “as vrea sa ridic cateva probleme, este bine ca  
Liceul Cuza monitorizeaza activitatea elevilor, este inscrisa in nota actuala a societatii si 
mai sunt si alte scoli si licee din municipiul Focsani care procedeaza asa. Problema este ca 
prin reducerea celor doua posturi de paznici se creeaza si din informatiile pe care le avem, 
societatea care le pazeste acum, este intr-o situatie mai dificila din punct de vedere 
economic si vreau sa va spun ca acesti paznici in afara de activitatea pe care o au de paza 
si pentru diminuarea unor aspecte negative care din pacate se mai intampla in scoli, eu 
vreau sa va spun ca acesti paznici mai fac si alte activitati in perioada de vara, chiar si in 
timpul serviciului care nu sunt incluse in fisa postului. Eu voi vota impotriva acestui proiect 
privind reducerea celor doua posturi de paznic si as ruga pe d-na Baciu daca e posibil in 
perioada imediat urmatoare unul dintre aceste doua posturi sa fie alocat Scolii Stefan cel 
Mare pentru ca sunt deja probleme asa cum le cunoastem cu totii”. 

Dl. consilier Vasile Dobre “as dori sa o intreb pe d-na director executiv Micsunica 
Baciu, daca liceul a motivat intr-un anume fel aceasta solicitare, in afara celei din material?” 

Fiind in sala d-na director de la Liceul Cuza ia cuvantul spunand “avem montate 25 
de camere video, iar paznicii nu numai ca nu-si fac obiectul lor de activitate, dar nici alte 
activitati nu practica, o singura persoana vreau sa o mentin, restul nu-si mai fac obiectul”. 
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Dl. consilier Gheorghe Stan “nu inteleg de ce trebuie sa obligam un director de liceu 
sa inghita niste paznici in conditiile in care banul asta este public.”   

Dl. consilier George Mardare “ as vrea sa va spun ca nu sunt de acord cu reducerea 
numarului de paznici, mai ales cand am inteles ca ramane unul, chiar am ramas stupefiat. 
Avand in vedere ceea ce vedem ca se intampla prin licee, cred ca este nevoie sa avem si 
personal acolo ca sa intervina prompt”. 

Intervine dl. consilier Adrian Colin “acelasi lucru as dori sa spun si eu, asa cum a 
spus si dl. consilier George Mardare, acele camere doar monitorizeaza obiectivul, paza si 
instalarea ordinii o face personalul autorizat, deci trebuie sa avem in vedere sa angajam 
oameni capabili astfel incat sa asigure ordinea in institutiile de invatamant”. 

Dl. consilier Danut Popoiu “ca om al scolii eu nu i-am vazut pe paznicii astia facand 
ordine in scoala si ca urmare eu nu as trece peste o hotarare a consiliului de administratie. 
In conditiile in care consiliul de administratie al Colegiului National Cuza hotaraste in 
unanimitate faptul ca cei doi paznici pot fi disponibilizati, consider ca nu avem dreptul sa 
intervenim si sa obligam sa-I mentina mai departe. Ca sunt unitati scolare care au nevoie 
de un numar mai mare de paznici, inteleg ca la Scoala nr. 9 ar avea nevoie de mai multi 
asta este o cu totul alta problema, dar nu putem sa nu tinem seama de hotararea consiliului 
de administratie a unitatii scolare, deci voi vota “pentru”.” 

Intervine dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu “cred ca cel mai bine ar fi sa ne 
rugam sa nu avem evenimente pentru ca desi am avea 10 paznici si s-ar intampla un 
eveniment tot nu s-ar interveni, vor sta si se vor uita si nu vor interveni”. 

Dl. consilier Radu Nitu “vreau sa va spun ca in scoli la ora actuala in ultimii 4 ani s-
au primit foarte multe bunuri de mare valoare, sisteme de calculatoare, bunuri materiale de 
o valoare care nu pazeste camera de luat vederi sau daca se sparge o teava nu camera de 
luat vederi constata.”  

Dl. consilier Neagu Nistoroiu “in anii anteriori s-au facut de la unitatile de invatamant 
dese solicitari sa asigure unitatile scolare cu paza.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “n-as fi dorit sa mai iau cuvantul, dar m-a impresionat 
cuvantul dl. consilier Radu Nitu, incat nu pot sa nu remarc cu deosebita placere ca in 
perioada anilor anteriori scolile au fost dotate foarte, foarte bine cu calculatoare si multe 
alte bunuri care trebuiesc pazite. Vreau sa cred ca cei din consiliul de administratie in 
frunte cu conducerea scolii de la Cuza sunt constienti de responsabilitatea pe care o au 
reducand numarul de paznici de acolo.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber , devenind hotararea 
nr. 12 

Se prezinta proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.8/2008 pentru aprobarea costului mediu lunar si a Normelor 
metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere pentru beneficiarii 
Caminului pentru Persoane Varstnice Focsani si sustinatorii legali ai acestora, modificata 
prin Hotararea nr. 145/2008. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 13 

Se prezinta proiectul de hotarare privind acordarea sporului pentru conditii 
periculoase personalului care isi desfasoara activitatea la Serviciul de gestionare a cainilor 
fara stapan din cadrul Directiei de Dezvoltare Servicii Publice Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 14 
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Se prezinta proiectul de hotarare privind abrogarea pozitiilor nr. 258, 316, 400 si 471 
din anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.108/2004 si a pozitiei nr. 
6 din Hotararea Consiliului Local nr. 155/312/2008 privind aprobarea listei nominale pentru 
repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 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. 15 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele 
carora urmeaza sa li se repartizeze locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform 
Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 cu 
modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr. 95/2008 privind aprobarea listei de prioritati. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 16 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele 
carora urmeaza sa li se repartizeze locuinte cu chirie din fondul locativ de stat, in baza 
prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, modificata si completata si ale HGR 
nr. 1275/2000. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 17  

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

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 18 

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

Ia cuvantul dl. consilier Paul Romeo Postelnicu “am mai avut acest proiect pe 
ordinea de zi si am convenit atunci sa avem o intalnire cu cei care sunt titulari acum ai unor 
hotarari judecatoresti pentru aceste terenuri revendicate. Am inteles ca o parte si-au 
exprimat dorinta de a vinde terenul la niste preturi exorbitante, altii nu au dat curs invitatiei. 
In aceste conditii d-le primar, stimati colegi cred ca ar trebui sa initiem procedura de 
expropriere in interes public si v-as ruga sa fiti de acord in acest sens pentru ca discutam 
despre terenuri care sunt aferente scolilor si daca nu vom face acest lucru vom fi cu totii 
partasi la o situatie deloc placuta. De aceea v-as ruga daca veti fi de acord sa nu aprobam 
acest proiect de hotarare si sa incepem aceasta procedura pentru a incerca aceasta 
expropriere pentru utilitate publica.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „aici noi avem doua situatii in acest proiect, avem un 
teren in suprafata de 5 ha, reprezentand izlaz, bun inventariat in domeniul public al 
municipiului Focsani si terenuri de la scoli. Ce  doriti sa hotarati a face cu acest proiect?” 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „eu as propune daca nu militeaza asupra 
bunului mers al activitatii noastre, suprafata aceea de izlaz comunal, aceea o putem lasa 
astazi sau daca nu intr-un viitor proiect, dar pentru terenurile care sunt in curtea scolilor 
pentru acelea v-as ruga sa fiti de acord sa intocmim acea procedura de expropriere pentru 
ca nu se vede alta solutie.” 
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Dl. consilier Radu Nitu adauga „in sala se afla in legatura cu cele 5,092 ha de teren 
din izlaz, se afla si presedintele asociatiei crescatorilor de animale si daca ati vrea si cu 
acordul nostru sa-i dam posibilitatea sa spuna cateva cuvinte”. 

Intervine d-na consilier Doina Fodoreanu „nu cred ca are rost, dumneavoastra 
supuneri proiectul la vot pentru ca normal ar fi fost sa fie proiecte de hotarare diferite. 
Pentru luna viitoare as ruga executivul si in speta pe dl. primar Decebal Bacinschi sa faca 
proiecte de hotarare separate.” 

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

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al 
municipiului Focsani a bunurilor mobile utilizate pentru echiparea locurilor de joaca din str. 
Ulmului, nr, 5A si nr. 11A. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 19 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea listei spatiilor proprietate privata 
a municipiului Focsani, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se 
desfasoara activitati conexe actului medical, care urmeaza sa fie vandute conform OUG nr. 
68/2008. 

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

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 
terenurilor, apartinand domeniul public si privat al municipiului Focsani, destinate 
amplasarii de sisteme publicitare pe raza municipiului Focsani. 

Ia cuvantul d-na consilier Doina Fodoreanu “si la sedinta din luna decembrie am 
solicitat Primariei situatia inventarului cu locurile, spatiile de publicitate, atat domeniul 
public, cat si domeniul privat. Am primit o informare, fiecare dintre colegi o au. Pe raza 
municipiului Focsani sunt 131 de spatii pentru publicitate stradala, solicit inca o data 
inventarul pentru tot ce inseamna spatii de publicitate, nominal cele 131 de pozitii sa fie 
trecute intr-un tabel si sa ni se prezinte fiecarui consilier cu tot cu adresa si sa scrie intr-o 
rubrica lateral domeniu public sau privat al municipalitatii.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 9 
voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George Mardare, Gabriel 
Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Liviu Ioan Oloeriu, 
Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber  si 11 voturi „abtinere”. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 
unui numar de trei spatii comerciale pentru vanzare presa si carte, situate in Focsani, 
Pasajul Piata Moldovei, apartinand domeniului privat al municipiului Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 21 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea inchirierii directe a spatiului nr. 6, 
modul III, pentru vanzare presa si carte, situat in Focsani, Pasajul Piata Moldovei, 
apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Trandafir Costica, avand 
calitatea de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 22 

Se prezinta proiectul 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 Focsani. 

Ia cuvantul d-na consilier Doina Fodoreanu “as adresa o intrebare d-lui secretar 
Eduard Marian Corhana, avand in vedere ca in acest proiect este vorba numai de terenuri, 
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ce se intampla cu toate contractele, de acum se vor incheia pentru tot ce inseamna Piata 
Moldovei, Bazarul Piata Sud, orice contract daca un cetatean vrea sa-si amplaseze un 
chiosc pe un teren apartinand uneia din piete, orice contract se incheie cu Administratia 
Pietenlor, nu? De ce pentru ca sunt terenuri in litigiu, stim foarte bine ca administratia 
pietelor are contracte a caror termen a fost depasit, sunt expirate si nu s-au facut contracte 
noi.”  

Dl. secretar Eduard Marian Corhana raspunde d-nei consilier Doina Fodoreanu 
“acesta este si obiectul proiectului, se incredinteaza in folosinta gratuita pe o perioada de 4 
ani toate terenurile Administratiei pietelor. D-na consilier Doina Fodoreanu acum cateva 
luni s-a pus problema ca toate bunurile sa fie date in administrare pietei pe o perioada de 
10 ani, asta a fost propunerea noastra,si in acest context proiectul a fost facut pentru 4 ani, 
n-au fost discutii vis-à-vis de regimul juridic al terenurilor. Din punctul meu de vedere 
Administratia Pietelor poate sa organizeze licitatii.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “intrebarea mea il vizeaza tot pe dl. secretar Eduard 
Marian Corhana, daca Primaria municipiului Focsani poate sa scoata la licitatie aceste 
terenuri, este o intrebare retorica, dar vreau sa aud punctul dumneavoastra de vedere?” 

Raspunde dl. secretar Eduard Marian Corhana d-lui consilier Vasile Dobre “prin 
proiect s-a dorit delegarea gestiunii pentru a administra aceste bunuri, toate operatiunile le 
face Piata in numele consiliului local, daca doriti ca, consiliul local sa indeplineasca aceste 
forme de administrare asta inseamna ca nu mai dam Pietei si facem noi tot ce este de 
facut.”  

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 11 
voturi „abtinere” si 9 voturi „pentru” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea incredintarii in folosinta gratuita a 
terenului apartinand domeniului public al municipiului Focsani in suprafata de 3219,00 mp., 
situat in str. Popa Sapca, nr. 4, catre Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea, pe durata 
lucrarilor de executie –extindere Gradinita nr. 18, Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 23 

Se prezinta proiectul de hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului 
Local nr.107/1995 pentru incredintarea directa a unui teren in suprafata de 5600mp., 
apartinand domeniului privat al Consiliului Local al Municipiului Focsani, Directiei Generale 
a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Vrancea. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 24 

Se prezinta proiectul de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului 
Local nr.63/2004 pentru aprobarea incredintarii in folosinta gratuita pe perioada existentei 
constructiei, a terenului in suprafata de 340,00 mp., situat in Focsani, str. Crisana, nr. 46A, 
judetul Vrancea, apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, catre Parohia 
,,Domneasca”. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 25 

Se prezinta proiectul de hotarare privind completarea anexei nr. 2 la Hotararea 
Consiliului Local nr.100/2005 pentru aprobarea asocierii in participatiune dintre Primaria 
municipiului Focsani si SC EUROMEDIA GROUP SA, in vederea amplasarii unor statii de 
calatori pe terenuri apartinand domeniului public al municipiului Focsani. 

Ia cuvantul d-na consilier Doina Fodoreanu “as solicita executivului sa ne prezinte 
situatia tuturor contractelor incheiate cu SC EUROMEDIA GROUP SA pe raza municipiului 
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Focsani, valorile si data la care expira si nu inteleg de ce daca tot am inventariat niste 
locatii in care putem face niste statii pentru cetateni, suntem de acord, de ce suntem 
preferential Euromedia? De ce Primaria nu poate face, nu suportam din bugetul local 
pentru ca nu avem bani, sunt de acord cu dumnavoastra, dar nu ar fi normal sa scoatem la 
licitatie aceste locatii. Poate vine altcineva care ofera alte conditii si nu merg directionat 
catre Euromedia, cu aditionale si cu alte lucruri. Mie mi se pare mai normal pentru 
transparenta, ori licitam locatiile respective, lansam pe piata, nu se prezinta altcineva sunt 
de acord cu dumneavoastra mergem cu Euromedia, altfel nu pot fi de acord cu solutia 
incredintarii directe Euromedia”. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 11 
voturi „abtinere si 9 voturi „pentru” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber. 

D-na consilier Doina Fodoreanu „solicit sa se consemneze faptul ca am cerut 
situatia tuturor contractelor cu Euromedia, cu termenele si valorile incasate.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „cu toate ca s-a votat proiectul imi cer scuze, am facut 
adresa catre toate societatile de publicitate, la toate societatile comerciale, daca doresc sa 
construiasca statii de autobuz. La ora actuala legea nu ne mai permite decat statii de 
autobuz si cabina pentru vanzarea biletelor, nimeni nu v-a veni sa investeasca atat timp cat 
nu are un anumit profit sau castig de aici, cei de la Euromedia ne fac aceste statii, si aveam 
nevoie de 5 statii, dansii nu ne cer bani, dupa 15 ani aceste statii de autobuz devin ale 
noastre, nu au facut campanie publicitara in timpul campaniei electorale, asta e hotararea 
dumneavoastra.”  

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 
pentru obiectivul de investitii ,,Sistematizarea intersectiei strazilor 1 Decembrie cu Brailei”, 
din municipiul Focsani. 

Ia cuvantul dl. consilier Gheorghe Stan „eu am o intrebare pentru dl. primar, 
banuiesc ca este intersectia unde cei de la Kaufland au promis ca ajuta si ei cu 100.000 
euro, modalitatea prin care noi vom intra in posesia acestor bani s-a stabilit? Dupa parerea 
mea ar fi sa facem acest proiect pe etape, in primul rand sa abordam rondul si sa ne 
limitam la treaba asta si sa nu ne intindem pe 22 de miliarde, iar o incurcam. Daca putem 
sa abordam in aceasta ordine.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „avem un contract cu cei de la Kaufland, ei urmeaza 
sa platesca proiectarea si contravaloarea lucrarilor pana la concurenta sumei de 100.000 
euro, dupa care noi v-a trebui sa venim cu diferenta. Noi aici avem valoarea intregii 
intersectii inclusiv racordurile cu celelalte strazi. Asa vrem sa scoatem lucrarea la licitatie, 
lucrarea sa fie pe mai mullti ani de zile, in asa fel incat efortul nostru sa fie mai mic. Ceea 
ce incercam noi sa facem prima data sa rezolvam problema circulatie sa nu existe 
probleme de circulatie dupa care vom rezolva problema trotuarelor, celorlalte alei, spatiilor 
verzi, mobilierului urban, deci aceasta lucrare se poate intinde pe o perioada de 2 – 3 ani. 
Ceea ce dorim noi prima data este sa se realizeze sensul giratoriu sa se poata circula.” 

Dl. consilier Daniel Gongu „ma bucur ca nu a trecut acest proiect, a fost respins, 
pentru ca valoarea totala a investitiei a scazut.” 

Dl. consilier Vasile Dobre adauga „d-le primar se poate vedea contractul acesta 
despre care vorbiti si daca puteti sa ne spuneti valoarea rondului a acestei intersectii, cu ce 
bani se realizeaza. 

Dl. primar Decebal Bacinschi „cu banii pe care i-am primit de la Kaufland rezolvam 
sensul giratoriu din punctul de vedere al constructiei, ce urmeaza dupa aceea sa se 
realizeze, vor intra in celelalte cheltuili, se vor regasi in raport.”   
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Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Danut Popoiu, devenind hotararea nr. 26 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea AVIZULUI PREALABIL DE 
OPORTUNITATE nr. 1/11.11.2008, privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a 
Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent, in vederea construirii de spatii 
comerciale si parcari cu dotari si utilitati aferente, in str. P-ta Victoriei, din Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 27 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea AVIZULUI PREALABIL DE 
OPORTUNITATE nr. 2/11.11.2008, privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a 
Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru Zona Comerciala si de Agrement, 
in extravilan Focsani, DN2-E85, T.7 si T.8. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 28 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea AVIZULUI PREALABIL DE 
OPORTUNITATE nr.3/15.01.2009, privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a 
Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru Zona Dotari Comerciale si 
Industriale, in extravila Focsani, DN23 - DN23A, T.74, P.384. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 29 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
,,Locuinte P+M si P+1 cu spatiu comercial la parter”, str. Oborul de Vite, nr. 7C, D si E, 
Focsani. 

Ia cuvantul d-na consilier Doina Fodoreanu “mergand pe teren am constatat ca 
aceste locuinte sunt deja, erau in stadiu avansat, am solicitat serviciului de urbanism sa isi 
faca treaba, sa mearga in control sa constate contraventia, sa sanctioneze persoanele, au 
incheiat  procese verbale de contraventie, nu mai avem ce sa facem, deci normal ar fi sa le 
dam avizul pentru ca locuintele sunt “la rosu”.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 30 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
,,Locuinta S+P+M”, str. Cotesti, nr. 13 bis, Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 31 
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Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
,,Locuinta P+1E si imprejmuire”, str.Jiliste, nr.5, Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 32 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
,,Construire locuinta P+1E, alimentatie publica (bar)”, str. Cpt. Cretu Florin, T.204, P.11168, 
Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 33 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
,,Microcartier locuinte P+1E-extravilan”-Soseaua Petresti, T. 44, P. 191. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 34 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
,,Cartier rezidential cu dotari specifice – extravilan”, Soseaua Petresti. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 35 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
,,Locuinte colective S+P+5E+M”, str. Cimpului, nr. 1, Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 11 voturi 
„abtinere” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
,,Construire locuinte colective P+3E+M, str.Cornel Coman, T.85, P.438, Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „abtinere” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 36 

 
Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

,,Ansamblu de locuinte blocuri A1, A2, A3 - P+5E”, str. Comisia Centrala, nr. 72-74, 
Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
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Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 37 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
,,Construire complex rezidential (birouri si spatii comerciale)”, str. Brailei, nr. 102, 
T.199,P.10991, Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 38 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
,,Construire Complex multifunctional (hotel, centru de afaceri, rezidential”, str. Brailei, 
nr.102, T.199, P.10991, 10979, 10980, 10986, 10990, 10989, 10988, 10987, Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 39 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
,,Construire spatii birouri P+2E, hale depozitare si imprejmuire”, str. Brailei, DN 23, T.79, 
P.416, Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 40 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
,,Construire pensiune P+2E, sala festivitati si terase sezoniere”, str. Brailei, DN 23, T.79, 
P.416, Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 41 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
,,Atragere in intravilan si lotizare”, str. Brailei, DN 23, T.56, P.235A, Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 42 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
,,Lotizare locuinte extravilan”, str. Brailei, DN 23, T.56, P.235A, Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 43 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Spatii 
comerciale, birouri si locuinte de serviciu”, str. Lupeni, nr. 1-3, Focsani. 
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Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 11 voturi 
„abtinere” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
,,Construire spatii comerciale, garaje subterane, locuinte colective S+P+5E+M”, str. Trotus, 
nr.44, 46, 48, 50 – T.197, P.10875, Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 44 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
,,Cladire de birouri P+2E+M”, str. Cezar Bolliac, nr. 16, Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 45 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
“Cabinet stomatologic, farmacie si locuinta”, str. Marasesti, nr. 25, Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 11 voturi 
„abtinere” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
,,Spalatorie auto 3 celule, alimentatie publica - bar si locuinta”, str. Mare a Unirii, nr. 358, 
Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
,,Spalatorie auto”, str. Siretului, nr. 12, Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 11 voturi 
„abtinere” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
,,Construire statie distributie carburanti”, Calea Munteniei, DN 2, E 85, T.83, P.435, 
Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 46 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
,,Construire Show Room Mobila”, Calea Munteniei, DN 2, E 85, T.84, P.436, Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
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Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 47 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
,,Depozit materiale de constructii”, str. Bicaz, nr. 26, Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 9 voturi „impotriva” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 48 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea inchirierii in anul 2009, de catre 
Administratia Pietelor Focsani, prin licitatie publica, a unor bunuri de domeniul public si 
privat aflate in administrare. 

Ia cuvantul d-na consilier Doina Fodoreanu “avand in vedere ca proiectul anterior nu 
a trecut, cu inventarierea terenurilor, din acest proiect de hotarare trebuiesc scoase 
terenurile, raman celelalte boxe, mese, chioscuri, dar terenurile in vederea amplasarii de 
constructii provizorii, terenurile se scot din acest proiect de hotarare, amendament.” 

Dl.consilier Liviu Ioan Oloeriu “am mai spus lucrul acesta, cand tot asa am respins 
proiectele, neavand terenuri cel care inchiriaza boxa sau ce inchiriaza el in piata, el 
inchiriaza si terenul nu numai constructia, deci din punctul meu de vedere trebuie facut 
lucrul acesta pentru ca e intarziat mult, dar nu stiu daca este legal pentru ca atat timp cat 
piata nu are ce inchiria, proiectul intial a cazut, acum ce facem inchiriem ce nu avem?” 

Intervine d-na consilier Doina Fodoreanu “putem spune cu exceptia terenurilor de 
sub boxe, chioscuri, dar toate terenurile care sunt libere de sarcini, nu vor fi date in 
administrare.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “d-na consilier Doina Fodoreanu in afara de boxe si de 
mese ce inchiriem noi acolo, vedeti ca in piata sunt anumite suprafete de teren pe care 
piata le-a inchiriat si au incasat niste bani destul de frumosi. In conditiile acestea noi va 
trebui acum sa ducem toata marfa numai pe mese, in chioscuri si boxe”. 

Intervine d-na consilier Doina Fodoreanu “d-le primar Decebal Bacinschi dupa cum 
stiti este vorba de piata din sud in care ati promis unor comercianti si ati dat acordul sa faca 
niste chioscuri fara sa aiba autorizatie, fara  nimic, alea sunt chioscurile din lateral. Oamenii 
aceia au investit niste bani din cate am inteles eu, sunt de acord cu dumneavoastra chiar 
daca vrem sa aprobam, dar nu a trecut celalalt proiect.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “d-na consilier Doina Fodoreanu in Piata municipiului 
Focsani, in obor nu s-a facut nimic fara aprobare. Acele chioscuri au fost aprobate in 
consiliul local, pozitiile unde sunt, am avut proiect prin care am aprobat fiecare lotizare a 
pietii unde se amplaseaza toate aceste, va pot aduce proiectul care le-a dat voie sa le 
amplaseze. Trebuie sa hotaram odata ce facem cu primul proiect, dam sau nu in 
administrare, pentru ca tot dumneavoasta aici ati spus un lucru, adica la art. 5, desemnarea 
a 3 consilieri locali alesi prin vot secret care sa faca parte din comisia de licitatie. Deci din 
punctul meu de vedere asiguram o urmarire corecta a acestei licitatii.” 

D-na consilier Doina Fodoreanu “as dori sa-i cer o parere d-lui secretar Eduard 
Marian Corhana pentru ca el raspunde de legalitate, daca proiectul anterior nu a trecut, 
intreb ce se intampla cu acest proiect.” 

Raspunde, d-nei consilier Doina Fodoreanu, dl secretar Eduard Marian Corhana 
“imputernicim sa faca Administratia pietelor sa faca niste licitatii pe niste bunuri care nu le 
apartin, nu le au in incredintare. Astazi cand discutam proiectul anterior nu a fost aprobat 
ramane fara obiect cel pe care il discutam acum, suntem intr-un cerc vicios. Stiu ca s-au 
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facut comunicari catre agentii economici se prelungeste cu o luna de zile pana se face 
licitatie din nou, iar acest proiect nu poate trece.” 

Dl. consilier George Mardare “conform regulamentului de organizare al pietelor care 
a fost aprobat in luna noiembrie 2007 si care este inca in vigoare, in piete si oboare se 
inchiriaza atat boxele cat si anumite terenuri pe care se practica comert. De exemplu in 
piata sud asa cum bine s-a spus aici avem o suprafata foarte mare in care s-a inchiriat 
terenul, conform regulamentului aprobat si valabil la aceasta data, inca in consiliul local. De 
asemenea in obor, mie teama ca daca toate aceste contracte raman in aer, dar ele au fost 
deja semnate au o perioada de valabilitate si daca piata nu mai are teren inseamna ca acel 
contract nu mai are obiect, nu stiu ce o sa facem, o sa-I obligam sa plece, ei au contracte 
valabile la aceasta data si nu vad cum ar putea sa inchirieze daca nu are spatiu, primaria 
sa aiba jumatate din piata cum ar veni terenul, iar administratia pietelor sa aiba niste insule 
acolo unde se inchiriaza boxele.” 

Intervine d-na consilier Doina Fodoreanu “nu inteleg d-le consilier George Mardare, 
care este problema daca desfiintam administratia pietelor? Nu am inteles, toata activitatea 
administratiei pietelor poate fi preluata de Primarie, personalul de la administratia pietelor 
poate trece in subordinea Primariei, care este problema, dar nu se pune asa problema.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan “eu inteleg asa cum a spus si dl. secretar Marian 
Eduard Corhana ca nu are rost sa-l votam. Noi una s-a discutat si altceva scrie in proiect, 
la punctul 1 scrie, terenuri in vederea de constructii provizorii, este cu totul si cu totul alta 
decat ceea ce am discutat pana acum.” 

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

Se prezinta proiectul de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului 
Local nr. 102/259/2008 pentru numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Focsani in Consiliul de administratie la unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul 
Focsani. 

Dl. consilier Daniel Gongu „propun pe dl. consilier Cristinel Susu”. 
Se propune comisia de numarare a voturilor: 
D-na presedinta de sedinta Mioara Lazar  „propun pe dl. consilier  Adrian Colin, dl. 

consilier Mugurel Cosmin Malureanu si dl. consilier Paul Romeo Postelnicu”. 
Se supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu 20 voturi „pentru”. 
Comisia constata ca s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

urmatorul: 
                                                            voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- D-nul Cristinel Susu  12   4   4 
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 12 voturi 

„pentru” si 8 voturi „abtinere” a domnilor consilieri George Mardare, Gabriel Padineanu, 
Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Liviu Ioan Oloeriu, Neagu 
Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea nr. 49 

Se prezinta proiectul de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului 
Local nr. 103/260/2008 pentru numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Focsani in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant 
preuniversitar din municipiul Focsani. 

Dl. consilier Daniel Gongu „propun pe dl. consilier Cristinel Susu”. 
Comisia constata ca s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

urmatorul: 
                                                            voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- D-nul Cristinel Susu  12   4   4 
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Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 12 voturi 
„pentru” si 8 voturi „abtinere” a domnilor consilieri George Mardare, Rodica Tudorita Boboc, 
Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Liviu Ioan Oloeriu, Neagu 
Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea nr. 50 

Se prezinta proiectul de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului 
Local nr.38/195/2008 pentru numirea a doi consilieri locali si a unui reprezentant al 
comunitatii ca membrii in Comitetul director al Clublui Spotiv Municipal Focsani 2007. 

Dl. consilier Adrian Colin „propun pe dl. consilier Daniel Gongu”. 
Comisia constata ca s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

urmatorul: 
                                                            voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- D-nul Daniel Gongu    11   4   5 
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 12 voturi 

„pentru” si 8 voturi „abtinere” a domnilor consilieri George Mardare, Gabriel Padineanu, 
Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Liviu Ioan Oloeriu, Neagu 
Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea nr. 51 

Se prezinta proiectul de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local 
al Municipiului Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC CUP SA Focsani. 

Dl. consilier Daniel Gongu „propun pe dl. Bourcianu Aurel – fost director ISEH, 
inginer, pensionar”. 

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

- D-nul Bourcianu Aurel   12   5   3 
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 12 voturi 

„pentru” si 8 voturi „abtinere” a domnilor consilieri George Mardare, Gabriel Padineanu, 
Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Liviu Ioan Oloeriu, Neagu 
Nistoroiu si Rodica Tudorita Boboc, devenind hotararea nr. 52 

Se prezinta proiectul de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local 
al Municipiului Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC ENET SA Focsani. 

Dl. consilier Cosmin Mugurel Malureanu „propun pe dl. consilier Radu Nitu”. 
Dl. consilier Radu Nitu fiind incompatibil, renunta. 
D-na consilier Doina Fodoreanu „propun pe dl. Carnariu Vasile – consilier judetean”. 
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „noi acum propunem reprezentantii nostri in niste 

unitati foarte importante, in afara faptului ca nu mi s-a prezentat decat succint cv-ul acestor 
persoane, nu le-am vazut in sala, acum veniti cu o persoana, care nu stiu daca este de 
acord cu aceasta pozitie. Aveti cunostinta ca dl. Carnariu este de acord, intai sa-l 
intrebam.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „eu inteleg ca, colega noastra d-na consilier Doina 
Fodoreanu a facut aceasta propunere la sugestia d-lui primar Decebal Bacinschi, daca d-lui 
retrage sugestia facuta, inseamna ca si noi retragem propunerea.” 

Intervine dl. primar Decebal Bacinschi „un singur lucru pot spune, e propunerea 
mea, dar cu dl Carnariu nu am discutat.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „mi se pare ca noi trebuie  sa rezolvam si problema la 
Enet mai ales ca la inceputul sedintei am fost de acord cu totii, ca este cea mai grea 
problema a orasului.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi intreaba plenul „cu dl. Lambrino s-a discutat? Cu dl. 
Lambrino am rezolvat niste lucruri foarte bune in perioada 2004-2008, am avut acces 
impreuna cu dansul, la ministri, la secretari de stat si altii. Din punctul meu de vedere am 
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vorbit cu dansul si ar fi de acord, ar trebui sa mai vorbim cu dumnealui pentru ca s-a 
implicat in activitatea Enet-ului.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „d-le primar Decebal Bacinschi noi va multumim pentru 
aprecierile pozitive pe care le faceti la adresa unui om din Partidul National Liberal, suntem 
de acord cu dumneavoastra ca asa au stat lucrurile, in schimb intre timp colegul nostru 
liberal Eduard Lambrino s-a imbolnavit si nu mai reuseste sa faca fata acestui efort la care 
a fost supus timp de 4 ani.” 

D-na presedinta de sedinta Mioara Lazar „il intreb pe dl. secretar Eduard Marian 
Corhana supun la vot nefiind desemnat nici un membru?” 

Ia cuvantul dl. secretar Eduard Marian Corhana „cu privire la acest proiect de 
hotarare in ceea ce priveste Enet-ul a fost o singura propunere pentru dl. Carnariu Vasile, 
propunerea si-a insusit-o d-na consilier Doina Fodoreanu si am inteles ca este propunerea 
PNL pentru aceasta functie sau ma rog a d-nei consilier Doina Fodoreanu, s-a exprimat in 
nume propriu.” 

Intervine d-na consilier Doina Fodoreanu „la sugestia d-lui primar Decebal Bacinschi 
am facut aceasta propunere. Dl. primar Decebal Bacinschi a spus ca nu a discutat cu 
persoana, ca atare mi-am retras propunerea si dl. primar Decebal Bacinschi sugestia.” 

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

Se prezinta proiectul de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local 
al Municipiului Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC TRANSPORT PUBLIC 
SA Focsani. 

Dl. consilier Vasile Dobre „propun pe d-na Tabacaru Nazarie Dana, jurist”. 
Comisia constata ca s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

urmatorul: 
                                                             voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- D-na Tabacaru Nazarie Dana  11        5                4 
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 

„pentru” si 9 voturi „impotriva” a domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, George 
Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician Doru Veber, devenind hotararea 
nr. 53 

Se prezinta raport de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 
Secretarului municipiului Focsani, pentru perioada 01.12.2007-31.12.2008. 

Se prezinta informarea privind activitatea de solutionare a petitiilor inregistrate la 
Primaria municipiului Focsani, audientelor, sesizarilor la ,,Telefonul Cetateanului”, in 
perioada 01.07.2008 - 31.12.2008. 

Se prezinta raportul privind verificarea activitatii asistentilor personali ai persoanelor 
cu handicap pentru semestrul II, anul 2008, asistenti care lucreaza in baza contractului de 
munca. 

Se prezinta raport de activitate al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala 
Focsani , pe anul 2008. 

Se prezinta raport de activitate al Directiei de Dezvoltare Servicii Publice Focsani, pe 
anul 2008. 

Se prezinta raport de activitate al Politiei Comunitare a municiupiului Focsani, pe 
anul 2008. 

Se prezinta raport privind transparenta decizionala in administratia publica, pentru 
anul 2008. 

Se prezinta referatul d-lui Ulise Grosu propus de d-na presedinte de sedinta Mioara 
Lazar si votat pentru a fi discutat. 
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Ia cuvantul dl. consilier Paul Romeo Postelnicu “sigur ar fi fost foarte important ca 
dezbaterea pe marginea acestor rapoarte, chiar sa se poata face, intr-o maniera in care sa 
contribuim, noi consiliul local, la mai buna activitatea a acestor servicii. In schimb punerea 
unui numar atat de mare de rapoarte, la o sedinta care a avut multe proiecte pe ordinea de 
zi, cred ca nu a fost cea mai inspirata solutie si v-as ruga d-le primar Decebal Bacinschi ca 
asemenea rapoarte ar trebui sa le punem fie intr-o sedinta unde sa discutam numai 
rapoartele si sa vedem activitatea fiecarui serviciu, fie intr-o sedinta unde sa avem mai 
putine proiecte de hotarare pe ordinea de zi pentru ca dupa atatea ore sa incercam acum 
sa facem o dezbatere corecta si sa nu picam in cealalta latura a formalismului, mie mi se 
pare ca suntem pusi in situatia sa finalizam cat se poate de repede sedinta, fiecare poate 
se gandeste la lucrul acesta si nu ar mai fi o dezbatere reala si cred ca pe viitor ar trebui sa 
avem in vedere lucrul acesta, pentru ca e important sa vedem si serviciile care sunt 
pendinte de Primarie cum isi desfasoara activitatea. Legat de activitatea d-lui secretar 
Eduard Marian Corhana, daca imi permiteti o apreciere, il cunosc de cand si-a inceput 
activitatea in administratia publica si ma bucur pentru faptul ca a crescut mult din punct de 
vedere profesional. Este un castig pentru municipalitate si pentru noi consilierii si cred ca si 
pentru executiv si apreciez ca munca pe care o face aici, deosebit de importanta, a scos in 
evidenta si maniera in care relationeaza atat cu personalul din aparatul propriu, dar cat si in 
relatia pe care o are cu dl. primar Decebal Bacinschi. Eu il felicit pentru ceea ce a facut, 
cred in continuare ca domnia sa trebuie sa se preocupe la fel cum a facut-o si pana acum 
pentru a fi la zi si a fi in pas cu toate schimbarile legislative, sa fie alaturi atat de dl. primar, 
cat si de consiliul local si sper ca impreuna cu echipa de functionari publici din aparatul 
propriu si impreuna cu noi sa reusim sa ne atingem obiectivele pe care le avem in 
conformitate cu legea.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “ma alatur colegilor care au spus ca aceste rapoarte 
trebuiau introduse intr-o alta sedinta ordinara, acolo unde ordinea de zi era mai putin 
stufoasa, decat cea de astazi, pentru ca ne-ar fi dat posibilitatea sa facem o analiza mai 
amanuntita asupra activitatii acestor servicii din subordinea consiliului local si poate ca ele 
pot sa aduca ceva bun in activitatea fiecaruia daca cei care fac aprecieri ca nu sunt 
carcotasi. Datorita timpului putin pe care il avem la dispozitie sa discutam aceste rapoarte 
de activitate, ma voi referi doar la unul singur, cel la care recunosc l-am citit mai cu atentie, 
se refera la raportul Politiei Comunitare a municipiului Focsani. Am gasit aici destul de mult 
scris si multe actiuni care sunt de toata lauda desfasurate de Politia Comunitara. Trebuie 
sa recunoastem ca aceasta unitate aflata in subordinea consiliului local poate mai mult 
decat a demonstrat in anul la care ne referim si ma asteptam ca sa gasesc undeva aici 
aceasta insiruire de fapte cu care dumnealor se mandresc si cea care s-a desfasurat in 
perioada campaniei electorale, mai ales ca face referire la aceasta perioada. M-as fi 
bucurat daca in aceasta insiruire de actiuni, as fi gasit si faptul ca in ultima zi de campanie 
electorala am sechestrat persoane apartinand Partidului National Liberal care desfasurau 
anumite actiuni in municipiul Focsani. Vreau sa informez plenul ca in opinia noastra acea 
actiune desfasurata de Politia Comunitara din acea noapte si din ziua urmatoare, pentru ca 
nu era ultima noapte ci era cu doua zile inainte de data desfasurarii campaniei electorale 
cand Politia Comunitara a sechestrat persoane si-a depasit atributiunile, nu intra sub nici o 
forma in atributiunile dumnealor, actinile pe care le-au desfasurat in acele zile si mai curand 
spus in acea noapte, cand parca oamenii care desfasurau campania electorala pentru 
Partidul National Liberal ar fi fost spioni sau alte natii de oameni, teroristi veniti in 22 
decembrie la Bucuresti sa preintampine revolutia romana. Vis-à-vis de aceasta actiune a 
acestor domni, eu personal si colegii mei imi exprim toata dezaprobarea fata de activitatea 
lor in acea perioada. Este din punctul meu de vedere o pata pe obrazul lor avand in vedere 
acel comportament din acea perioada.” 
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Dl. primar Decebal Bacinschi “d-le consilier Vasile Dobre spuneti-mi in fata presei si 
a tuturor din ce cauza i-a sechestrat pe acesti oameni, ce faceau? Au imprastiat in tot 
orasul fel de fel de esarfe galbene.” 

Intervine dl. consilier Vasile Dobre “d-le primar Decebal Bacinschi daca aceasta 
atitudine ar fi fost desfasurata si impotriva altor partide care au pus pe stalpi, au lipit afise, 
as fi inteles.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan “referitor la raportul privind activitatea d-lui secretar 
Eduard Marian Corhana vreau sa ii multumesc personal pentru modul in care a stiut sa 
pastreze echilibrul si raportul cu consilierii locali. Referitor la Politia comunitara pe mine ma 
ingrozeste si ca sa trecem la spiritul de gluma, cand vor folosi prima data mitraliera asta, eu 
nu am stiut ca avem in dotare si o mitraliera cu 5.000 de cartuse, deci sper sa nu o aduca 
si in sedinta de consiliu local, iar o problema ar fi daca prestarile astea de servicii ar fi de 
aproape 100 lei pe ora, adica 89,7 lei/ ora, nu stiu de unde retin eu ca parca era aprobat un 
tarif mai mic.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “noi efectuam si servicii de transport valori, ne obliga 
legea sa avem acest fel de mitraliera, din cauza aceasta am luat-o, ca altfel nu avem ce 
face cu ea.” 

Dl. consilier Adrian Colin “as avea doua observatii, una vis-à-vis de transparenta 
decizionala si as recomanda imbunatatirea site-ului primariei, nu ma refer la grafica ci la 
continutul site-ului, iar in al doilea rand as dori sa-i intreb pe cei care se ocupa de ecarisaj, 
cat de ocupat este adapostul de caini, care este gradul de ocupare, avand in vedere ca in 
situatia prezentata in anul 2008 din cei 814 caini capturati, au mai ramas in adapost 112, 
deci sansa de supravietuire a acestora in acest adapost este de 1 la 8 sau chiar mai mica.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “aceste discutii pe marginea rapoartelor, cert trebuiau 
facute intr-un cadru amplu, organizat, ce facem acum spicuim, timpul efectiv nu permite. 
Nu sunt aparatorul gardienilor publici, chiar cred ca oricare dintre noi poate sa aduca critici, 
problema dumnealor nu este neaparat de organizare sau de management, problema 
dumnealor este de personal, este foarte greu sa ai oameni de calitate in acest domeniu, 
dar sa acuzi o institutie care apara linistea si ordinea publica spunand ca fac sechestrari de 
persoane, care este infractiune si sa nu probezi si sa spui asta in acest loc mi se pare un 
lucru grav si rog pe domnii de la acest serviciu al municipiului Focsani sa se manifeste. 
Daca este sechestrare, raspundeti, daca este altceva va aparati.” 

Dl. consilier Radu Nitu “as aprecia si eu activitatea celor de la Politia Comunitara, 
vreau sa va informez ca in cartierul Mandresti sunt trei domni care actioneaza zi si noapte, 
este infiintat acolo un post de paza si si-au desfasurat activitatea in mod civilizat, corect, 
respectand sarcinile pe care le primesc. Referitor cu sechestrarea si cu problemele pe care 
le-a ridicat dl. consilier Vasile Dobre, actiunea asta s-a intamplat si in cartierul Mandresti 
noaptea, unde si acum mai atarna prin pomi tot felul de esarfe. Nu trebuie sa ne suparam 
ca in acea seara a fost o actiune de forta in tot orasul, peste tot la care foarte multe forte, 
dupa aceea au contribuit la degajarea lor. Eu va rog sa nu incercati sa blamati o institutie 
care cu eforturi mari pe salarii mici isi face datoria in orasul Focsani.” 

Dl. consilier George Mardare “eu ma situez in partea opusa si apreciez in mod 
deosebit activitatea Politiei Comunitare si vreau sa va spun ca in cartierul sud unde eu 
locuiesc cred ca datorita prezentei dumnealor aproape pe toata durata zilei si a noptii s-a 
terminat cu furturile. Eu personal am avut masina sparta de doua ori acolo, iar acum nu am 
mai auzit in tot cartierul sa mai fie furturi. Vreau sa spun ca-i vad pe strada si ziua si 
noaptea la orice ora, consider ca acesti oameni dau dovada de sacrificiu si de seriozitate si 
rezultatele cel putin in cartierul in care eu locuiesc li se datoreaza in exclusivitate. Mai mult 
decat atat acuzatia de sechestrare de persoana, este deosebit de grava si rog sa se 
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apeleze la denuntul calomnios, nu putem acuza o institutie de o fapta atat de grava, fara sa 
aducem probe.” 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu “eu as fi vrut sa spun cateva lucruri despre Politia 
Comunitara, dar colegul, dl. consilier George Mardare, a spus cred ca mai mult decat as fi 
vrut eu sa spun. Toate actiunile incep cu Politia Comunitara si cu Directia de Servicii 
Publice, ca ploua, ca ninge, ca e noapte, ca e zi, stau mai mult decat 8 ore nu a intrebat 
nimeni daca sunt platiti, peste acele 8 ore, si doar sa ii tragem de maneca ca vezi a fost 
intr-o anumita zona intr-un moment nepotrivit si bineinteles ca a lezat un partid.O problema 
de administratie exista in scoli si nu as fi mai spus nimic despre acest aspect pentru ca vad 
atata nepasare din partea unora din domnii consilieri, cand lasa la aprecierea directorilor de 
scoli, cand au rol acolo educativ si nu de administratie, sa aiba grija de bucurile din curtea 
scolii, de langa scoala, ma intreb daca se sparge o conducta de alimentare cu apa sau o 
scurgere de canalizare, camera anunta imediat pe director sau directorul a facut deja un 
program si sta dupa ora 16.00 pana la 21.00, cand pleaca copii, stau profesorii in curtea 
scolii, sambata, duminica, cine anunta? La aceasta nu s-au gandit sau daca un copil e 
agresat vede camera si alearga camera dupa acea persoana s-o imobilizeze sau cel putin 
sa incerce sa anunte rapid.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “d-nilor consilieri cred ca eu trebuie sa va spun cateva 
lucruri pentru ca e bine sa le stim. De ordinea, linistea si paza municipiului Focsani pe 
perioada alegerilor, sarcina a avut-o Politia municipiului Focsani din subordinea 
Inspectoratului de Politie, acum 4 ani de zile impreuna cu cei de la politie am gandit un plan 
de paza pe raza municipiului Focsani. Dansiii au spus ca avem obligatia prin lege ca 
patrulele de noapte sa fie formate din doi oameni, noi nu putem sa asiguram pe raza 
municipiului Focsani, decat 12 patrule de cate doi oameni si atunci a fost urmatoarea 
discutie intre noi si dansii si am incheiat chiar un protocol pe treaba aceasta. Pentru a 
dubla numarul patrulelor din municipiul Focsani am considerat ca este corect o patrula sa 
fie formata dintr-un lucrator al Politiei municipale si un lucrator al Politiei Comunitare. In 
acest fel am reusit sa dublam patrulele pe raza municipiului Focsani, cel care ia masura si 
decizia intr-o actiune este cel care este conducatorul acestor patrule. Conducatorul acestor 
patrule este lucratorul Politiei din municipiul Focsani. Am spus acest lucru sa se stie nu 
Politia Comunitara actioneaza de capul ei, ea a actionat conform planului pus la dispozitie 
de conducerea Politiei municipiului Focsani.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “eu am inteles din intervenitia dumneavoastra de acum ca 
faceati trimitere la ceea ce am spus eu ca si critica pentru actiunea din acea noapte. Au 
fost multe laude, dar sa se retina ca eu nu am criticat in totalitate activitatea acestei 
subunitati din subordinea Primariei, ba dimpotriva am inceput sa-I laud cu ceea ce au facut, 
am facut ca observatie ceea ce ni s-a intamplat noua ca si partid politic in acea noapte si 
eu nu consider ca a fost cadru legal pentru ceea ce s-a intamplat acolo, in rest pentru ceea 
ce au facut ei bine, toata stima.” 

Ia cuvantul d-na presedinte de sedinta Mioara Lazar “este vorba de un referat din 
partea d-lui Ulise Grosu care de altfel nu cere decat o ingaduinta vis-à-vis de esalonarea 
platilor pe care le are de facut, urmare a cheltuielilor de judecata. Presupun ca ati citit acest 
referat, nu are rost sa-l mai citesc din nou, iar prin acesta ne roaga sa se faca prin 
intermediul Consiliului local o recomandare conducerii Enet ca sa reesaloneze acest debit 
in transe lunare de 500 de lei, deci dansul solicita sa-i facem aceasta recomandare si sa-i 
dam acordul. 

Ia cuvantul dl. director Valter Popescu de la Enet “dumnealui este un datornic catre 
Enet ca oricare altul, nu putem faca favoritisme”. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “vis-à-vis de dl. Grosu Ulise, eu am mai luat cuvantul 
tot pe aceeasi tema, sunt cateva lucruri cu care nu sunt de acord cu ce i s-a intamplat 
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dumnealui, nu are rost sa reluam. Aici se pun doua probleme, daca e legal, deci daca se 
poate face esalonarea datoriilor catre Enet si aici eu cred ca se poata daca Enet-ul in 
consiliul de administratie ia o decizie in sensul asta, asa cum stau lucrurile acum este 
foarte greu, e hotarare judecatoreasca, executorul, dar daca eu care primesc aceasta 
datorie sunt de acord sa se esaloneze, eu cred ca se poate, pentru ca nu cred ca se poate 
compara un debitor la Enet de rea vointa, care nu-si plateste serviciile prestate de Enet si 
Grosu Ulise care el a incercat sa arate niste lucruri.” 

Dl. consilier Danut Popoiu “aceeasi recomandare as face si eu pentru ca de foarte 
multa vreme ne lovim de aceasta problema si cred ca nu este o rupere de nori, daca cei 
care au fost in varful sagetii d-lui Ulise Grosu acceptam acum sa-i esalonam acum aceasta 
suma. Este o situatie grea in care se afla acum pentru ca dumnealui nu ar cere, deci nu e 
vorba de o suma extraordinara si nu este vorba de o datorie care sa o intindem pe zeci de 
ani. Consider ca in conditiile in care consiliul de administratie al Enet-ului hotaraste asa 
ceva cred ca acest lucru se poate.” 

Dl. consilier Daniel Gongu “ma gandeam ca daca s-ar putea face acest lucru s-ar 
crea un precedent periculos si anumiti oameni nu ar mai face sesizari catre anumite 
institutii. Haideti sa lasam libera exprimare sa functioneze in Romania.” 

Dl. consilier George Mardare intervine spunand “as vrea sa-l rog pe dl. secretar 
Eduard Marian Corhana sa ne spuna daca este in competenta noastra sa aprobam 
aceasta esalonare sau este numai in competenta consiliului de administratie de la Enet?” 

Dl. secretar Eduard Marian Corhana raspunde d-lui consilier George Mardare “din 
punctul meu de vedere competenta exclusiva apartine Enet-ului, exista un raport comercial, 
hotarare judecatoreasca prin care dl. Grosu Ulise este obligat sa restituie cheltuielile de 
judecata si Enet-ul ar trebui sa hotarasca. Apelul a fost facut catre consiliul local din diferite 
motive si dumneavoastra le cunoasteti.” 

Ia cuvantul d-na presedinte de sedinta Mioara Lazar “in aceste conditii credeti ca 
putem aproba referatul d-lui Grosu Ulise?” 

Intervine dl. consilier Laurentiu Doru Felician Veber “nu se poate aproba ceva ce nu 
este in competeanta noastra.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot rapoartele de activitate si referatul d-lui Grosu 
Ulise si se adopta cu 20 voturi „pentru”. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea incredintarii in folosinta gratuita a 
terenului apartinand domeniului public al municipiului Focsani in suprafata de 4.988 mp, 
situat in str. Aleea Caminului nr. 1, catre Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea, pe durata 
lucrarilor de executie “Extindere si reabilitate Gradinita nr. 16 Focsani”. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 54 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar solicita inscrieri la cuvant la punctul 
diverse. La acest punct se incriu la cuvant urmatorii d-ni consilieri: Liviu Ioan Oloeriu, 
Daniel Gongu, George Mardare, Doina Fodoreanu, Mioara Lazar si dl. primar Decebal 
Bacinschi. 

D-na consilier Doina Fodoreanu „avand in vedere ca sunt reprezentanta consiliului 
local in ceea ce priveste serviciului de caini comunitari, propun sa ne intalnim cu 
reprezentantii de la Asociatia Prietenii Animalelor si sa gasim un punct comun, deoarece in 
ultimile doua saptamani a pornit o campanie impotriva tuturor actiunilor serviciului de 
ecarisaj.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „solicit departamentul coordonare din Primarie, pentru 
a intocmi un proiect de hotarare, atunci cand avem PUZ-uri ni se aduc sa le votam, ne 
ducem noi pe teren, observam, pe unele le votam, pe unele nu le votam. De ce stim numai 
noi, ce spun cetatenii despre ce se intampla in zona respectiva nu stim. Cei care au mers 



 30 

in Olanda, pot sa confirme, acolo nu se schimba o alee daca nu au parerea cetatenilor din 
zona respectiva, au un sistem de comunicare, au centre de comunicare pe zone in oras si 
acolo cetatenii vin si-si spun parerea, daca opinia cetatenilor din acea zona este impotriva 
a ce se doreste sa se faca, nu se face. Am facut aceste infochioscuri, foarte bune, 
interesante, poti sa afli informatii, ele ar putea sa stea la baza, culege informatii despre 
parerea cetatenilor, cu ceea ce se doreste sa se construiasca in anumite zone ale orasului. 
Astazi am votat 27 de PUZ-uri, daca ele se realizeaza orasul se schimba radical, unii 
cetateni devin bigbrother pentru ca din blocurile acelea se supravegheaza si vad efectiv ce 
fac acestia in imobilele si locuintele dumnealor. Va rog infiintati un birou „cap limpede”, asa 
au revistele, ziarele pentru ca pe mine in afara ca mi-ati schimbat locul de munca ati mai 
inventat si o noua meserie.”   

Dl. consilier Daniel Gongu „as vrea sa ma adresez d-lui primar Decebal Bacinschi in 
primul rand vis-a-vis se situatia parcarilor din piata mare, s-au pus acele aparate de incasat 
bani si se emite acel bilet, am inteles ca au fost trimisi acasa niste angajati care incasau 
acei bani, problema este ca am observat ca nu se plateste aceasta taxa, intrebarea mea 
este cine se ocupa de verificarea acestui sistem, cine da amenzile si cine blocheaza acele 
roti ca am citit ca se blocheaza roata masinii, ca nu am abservat. Asta ar fi prima problema 
si pentru oraselul copiilor as fi vrut sa stiu cine s-a ocupat de acesta, pentru ca o societate 
sau o persoana, nu stiu, dar a fost total neinspirata. Mai am o intrebare referitor la starea 
Galeriilor de Arta, daca sunt ocupate, pentru ca cei de la clubul sahistilor mi-au cerut 
ajutorul deoarece vor sa se mute acolo daca este posibil.” 

Dl. consilier George Mardare „in continuarea acelei idei referitoare la parerea 
cetatenilor, as spune ca in sud s-a aprobat astazi un restaurant, un bar, vreau sa va spun 
ca este chiar langa blocul unde locuiesc si cetatenii sunt indignati, este in imediata 
vecinatate a blocului, este la mai putin de 3-4 m, nu stiu ce se va intampla cand se va da 
drumul pentru ca este chiar si in imediata vecinatate a bisericii. Cred ca ar trebui sa 
consultam parerea cetatenilor din cartier in momentul in care dam astfel de aprobari.”   

D-na consilier Doina Fodoreanu „certificatul de urbanism este anexa la Legea nr. 
50/1991, republicata in 2004, nu se poate spune asa ceva cand este o lege ce specifica 
clar. Consultarea cetatenilor se face prin referendum. Cata vreme sunt PUZ-uri care in 
unanimitate la comisia de urbanism, cata vreme dl. consilier George Mardare a fost pe 
teren, n-a spus absolut nimic pe str. Capitan Cretu Florin. Intre blocul dumnealui si 
proprietatea respectiva sunt patru benzi, iar cele care nu au fost aprobate stiti foarte bine 
ca regimul de inaltime al zonei nu a fost respectat, deci nu respecta regulametul local de 
urbanism si planul urbanistic general. In comisie v-ati dat votul.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „nu-mi propun sa facem ceva formal, nici macar 
vecinii imediati, acord notarial. Pe aceste infochioscuri lansam un chestionar, in zona x se 
construieste uitati ce si apare imaginea tridimesionala, oameni incet incet o sa stie ca acolo 
gasesc informatii despre zonele lor si o sa inceapa sa comunice cu noi, pentru ca, chiar ii 
intereseaza. In aceste infochioscuri daca tot le-am facut le multiplicam ajungand in mai 
toate zonele si acolo se lanseaza chestionarele, vrem sa facem o biserica, ce zic cetatenii 
din zona, am dat acest exemplu, si oamenii vin si spun anumite lucruri, pentru ca informatia 
pozitiei lor nu o cunoastem, iar ei locuiesc acolo pana la urma.” 

Dl. consilier George Mardare „sunt nevoit sa va atentionez d-na coleg consilier 
Doina Fodoreanu ca ati facut o confuzie, eu nu m-am referit la mine ca ma deranjeaza, era 
vorba de o procedura pe care am propus sa o initiem si anume, consultarea celor care 
locuiesc in zona, nu conteaza daca ma deranjeaza sau nu pe mine, conteaza ca totusi cei 
care locuiesc in zona sunt deranjati, iar eu cand am fost pe teren am pus aceasta 
problema.” 
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D-na consilier Doina Fodoreanu „locatiile unde imprejurul lor sunt locatari se cere 
acordul lor, dar la d-nul consilier George Mardare are 20 m intre dumnealui si locatia 
respectiva. Treaba cu informarea, cum a spus dl. consilier Liviu Oloeriu este foarte buna si 
sunt de acord cu dumnealui, dar nu se poate acest lucru prin certificat de urbanism, prin 
acesta nu se poate.” 

  D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „am si eu cateva probleme de ridicat, 
sunt niste probleme semnalate de cetateni. Inlocuirea conductei de alimentare cu apa 
potabila pe str. Carabus, au fost deja 3 avarii si conducta este veche de peste 30 de ani, 
asfaltarea str. Carabus, inclusiv segmentul de strada cuprins intre str. Stupilor si Fratiei, 
Mos Ion Roata, Transilvaniei, capatul str. Longinescu la intersectia cu str. Vilcele si Arges 
langa parc. Sensul giratoriu de la intersectia strazilor Gheorghe Asachi, Vilcele, Anghel 
Saligny, Cotesti sunt 5 strazi care intra in intersectie. 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar constata ca au fost epuizate toate punctele 
de pe ordinea de zi, considera lucrarile sedintei incheiate si multumeste tuturor pentru 
participare. 

Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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