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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  28 aprilie  2009 

 
 
Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie 

Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani. 
             D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta 
ordinara din 28.04.2009, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 1046/ 22.04.2009, 
constatand ca in sala sunt prezenti un numar 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. 
 
La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – primar al municipiului Focsani; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate; 
 d-na Micsunica Baciu – Director executiv Directia resurse umane;  
  d-nul Liviu-Dan Pogorevici – director executiv, Directia  administratie publica locala;     
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-na Carmen Marta Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Valentina Gatej – sef serviciu cadastru si agricultura; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu fond locativ; 
 d-na Mioara Huica – sef serviciu investitii; 
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 
 d-na Mirela Andrei – inspector serviciul comunicare; 
 d-nul Razvan Necula – inspector serviciu comunicare; 
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism; 
 d-na  Mariana Gheorghe  – sef serviciu autorizare agenti economici; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-na Enache Cristina – consilier compartiment energetic, contracte, achizitii; 
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public de comunitar de evidenta persoanelor. 
 d-na Maria Murgoci – director Ansamblul folcloric „Tara Vrancei”; 
 d-nul Puiu Spiridon – director Administratie Pietelor Municipiului Focsani; 
 d-nul Mihai Ciobotaru –director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani; 
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani; 
 d-nul Ion Gheorghe – director  Politia Comunitara Focsani; 
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 d-nul Filipache Sirbu – director Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani; 

 
             La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti 
ai mass-mediei locale. 
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 Dl. Secretar al municipiului Focsani supune votului procesul verbal al sedintei din 
25.03.2009”.  

Nu sunt discutii si se aproba cu  21 voturi “pentru”. 
Se supune votului procesul verbal din 31.03.2009, care se aproba cu 21 voturi 

“pentru” 
Se supune votului procesul verbal din 07.04.2009, care se aproba cu 21 voturi 

“pentru” 
 
Ia cuvantul dl. presedinte de sedinta Adrian Colin „salut prezenta in sala a d-nei 

prefect Raluca Dan. Ordinea de zi de astazi are 23 de proiecte de hotarare, la mapa mai 
este un proiect, iar vis-a-vis de acesta avem si un punct de vedere al secretarului 
municipiului Focsani, pe care as dori sa vi-l citesc: Punct de vedere al Secretarului 
municipiului Focsani vis-à-vis de introducerea in completarea ordinei de zi a 
proiectului de hotarare privind alegerea viceprimarilor municipiului Focsani. Avand 
in vedere art. 43, alin. (1) din  Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, 
republicata, modificata si completata, ,,suplimentarea ordinei de zi se poate face 
numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoare...” 
Tinand cont ca in data de 23.04.2009 la comisia pentru administratie publica locala, 
juridica, anticoruptie si integrare europeana grupul de consilieri PSD au formulat 
protestul inregistrat la nr. 19572/23.04.2009 prin care se contesta numarul 
participantilor la aceasta comisie . Totodata avand in vedere ca Institutia Prefectului 
Judetului Vrancea a apreciat ca fiind nelegala dispozitia Primarului municipiului 
Focsani nr.176/30.01.2009 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului 
Focsani in sedinta extraordinara deoarece considera ca nu sunt probleme urgente 
pentru convocarea acesteia, apreciez ca nu se poate proceda la suplimentarea 
ordinei de zi cu proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarilor municipiului 
Focsani. Daca sunt discutii vis-à-vis de acest proiect?” 

D-na consilier Doina Fodoreanu “vis-à-vis de situatia proiectului cu alegerea 
viceprimarilor, vina cred ca o poarta atat dl. Primar Decebal Bacinschi, cat si dl. secretar al 
municipiului Focsani Eduard Corhana. Stau si ma intreb de ce dl. secretar Eduard Corhana 
nu ne-a spus de la comisie ca nu este legal sa suplimentam ordinea de zi, mi se parea 
normal sa avem vineri in mapa, d-le secretar Eduard Corhana aceasta hartie, nu astazi, iar 
vis-à-vis de dl. Primar Decebal Bacinschi consider ca se intampla ceva cu dumnealui, ar 
trebui sa ne reprezinte pe toti. Deci cererea pentru acest proiect de hotarare a fost depusa 
in 21.04.2009, dumneavoastra in 22.04.2009, publicati dispozitia primarului cu ordinea de 
zi a sedintei de consiliu local, iar pe cerere scrieti d-na Bozna, proiect de hotarare, 
conformare. Deci nu  va inteleg d-le Primar Decebal Bacinschi, sunteti primarul tuturor, nu 
v-a ales numai PSD-ul, PD-L-ul sau PNL-ul, sunteti primarul tuturor si noi suntem consilierii 
cu care lucrati in acest consiliu.” 

Ia cuvantul dl. Primar Decebal Bacinschi “d-nelor si d-nilor consilieri haideti sa 
respectam un pic legea si sa respectam asa cum trebuie, daca respectam cetatenii din 
municipiul Focsani. Cu doua saptamani inainte de sedinta ordinara noi impreuna cu 
aparatul primariei realizam proiectele de hotarare, vineri la ora 12,00 discutam aceste 
proiecte de hotarari si stabilim convocatorul. In urmatoarea saptamana avem sedintele pe 
comisii, iar in saptamana cealalta avem sedinta ordinara. Dumneavoastra ati venit cu o zi 
inainte de a avea loc sedintele de comisii, cu aceasta propunere, puteati veni cu o luna 
inainte, cu doua saptamani, noi avem obligatia prin lege in 30 de zile sa solutionam orice 
proiect, orice solutie pe care dumneavoastra o propuneti pentru consiliul local.” 

D-na consilier Doina Fodoreanu “d-le primar Decebal Bacinschi inca o data ma 
dezamagiti, imi pare foarte rau ca trebuie sa spun asta, dar cred ca pana la urma nu sunteti 
nici macar repezentantul Partidului Social Democrat, pentru ca dumneavoastra nu 
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respectati legea, cum puteti sa spuneti ca, cu o zi inainte de comisii am depus proiectul? 
Proiectul este depus pe 21.04.2009, iar comisia a fost pe 23.04.2009.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi “toata aceasta discutie a plecat in momentul in care s-
au votat viceprimarii. Nu este posibil ca 10 luni de zile sa mergem prin tribunale, sa avem 
discutii pe tema aceasta. Daca dansii erau corecti si votau corect atunci cand s-a votat 
prima data viceprimarii, aveam viceprimari de 10 luni de zile.” 

Ia cuvantul dl. presedinte de sedinta Adrian Colin “as dori sa va citesc articolul de 
lege inca o data si dumneavoastra sa hotarati in consecinta. Deci art. 43 din Legea nr. 215 
/ 2001, ordinea de zi se aproba de consiliul local la propunerea celui care, in conditiile art. 
39, a cerut intrunirea consiliului, suplimentarea ordinii de zi se poate face numai cu 
probleme urgente care nu pot fi amanate pana la sedinta lunii urmatoare, si numai cu votul 
majoritatii consilierilor locali prezenti. Scoaterea unui proiect de hotarare dupa ordinea de zi 
se face numai cu acordul initiatorului sau daca acesta nu indeplineste conditiile art. 44. deci 
dumneavoastra hotarati introducerea sau caracterul de urgenta.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “eu la altceva vroiam sa ma refer, am o rugaminte la 
colegii consilieri, in speta la d-na consilier Doina Fodoreanu, nu este aici locul sa spunem 
unele afimatii, acestea se fac in alta parte aici ne spunem punctul de vedere fata de o 
anumita problema, pentru ca asa cum ati pus-o ne putem indrepta catre alte sfere ale 
discutiei intr-un loc public.” 

Dl. consilier Danut Popoiu “pe adresa pe care noi am depus-o la primarie pe data de 
21.04.2009, a fost inregistrata pe data de 21.04.2009, dl. primar scrie punand si data, d-na 
Bozna, rog intocmire proiect si discutii. D-le primar Decebal Bacinschi, cred ca nu la 
discutiile de astazi v-ati referit cand ati scris lucrul acesta, eu consider ca alegerea 
viceprimarilor, dupa 10 luni de situatie in care ne-am aflat, unica in tara, consider ca este o 
problema mai mult decat urgenta si eu propun introducerea acestui proiect de hotarare pe 
ordinea de zi.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “ma simt obligat sa raspund, daca au trecut atatea 
luni fara viceprimari, caracterul de urgenta nu mai sta in picioare d-le consilier Danut 
Popoiu.” 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu adauga “eu as vrea sa ne lamureasca dl. 
secretar Eduard Corhana vis-à-vis de aceasta practica pe care o observ deja in consiliu de 
a solutiona orice initiativa venita din orice zona a consiliului local, cum interpreteaza 
dumnealui notiunea de urgenta, pentru ca probabil noi suntem mai putin pregatiti in 
domeniul acesta si nu intelegem foarte bine aceasta sintagma din lege. Dintr-un alt punct 
de vedere as vrea sa-i raspund d-lui Primar Decebal Bacinschi pentru ca aceste acuze nu-
si au rostul, n-as fi vrut sa ridic aceasta problema acum, dar dumneavoastra ne obligati sa 
facem aceasta, un lucru pe care eu as fi vrut sa-l dam uitarii. In primul rand am avut 
rugamintea la dl. secretar Eduard Corhana sa ne aduca in fata consiliul local, procesul 
verbal de la sedinta de constituire care nici pana astazi nu este validat de consiliu. Toti cei 
21 de consilieri stiu foarte bine cum s-a desfasurat sedinta aceea si ma bucur ca este 
prezenta si d-na prefect Raluca Dan aici, pentru ca si domnia sa a participat la acea 
sedinta. Iata ce retine instanta de judecata pentru alegerea viceprimarilor s-au stabilit 
regulile, urmand sa se voteze intr-o singura cabina de vot si cu acelasi pix de 
culoarea albastra. Stimati colegi ca s-a stabilit sa avem cabina acolo, este un lucru real si 
ca nu se puteau stabili sapte cabine, dar ca in consiliu s-a propus si s-a votat sa se voteze 
cu un singur pix, lucrul acesta nu este adevarat si atunci pe baza unei minciuni s-a dat 
aceasta hotarare si nu noi am dat termenul de judecata din vara in decembrie si nu noi am 
dat dupa aceea un alt termen in ianuarie. Nu cred ca puteti acuza consilierii locali pentru 
acest lucru si cred ca dl. Primar Decebal Bacinschi este corect sa ne amintim asa cum au 
stat lucrurile si sa incercam cu decenta si cu intelegere si cu intelepciune sa rezolvam 
aceasta problema care in opinia noastra este totusi o problema urgenta. Daca 
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dumneavoastra va simtiti bine sa conduceti executivul fara viceprimari, e bine s-o declarati 
si atunci inseamna ca nu avem nici un fel de urgenta in acest demers. Cat priveste maniera 
in care dumneavoastra sustineti ca in termen de 30 de zile trebuie sa fie rezolvata o 
problema, sau un proiect de hotarare pe care doreste sa-l initieze un consilier, sigur putem 
sa ne legam de acele texte pe care dumneavoastra le-ati avut in vedere atunci cand ati 
spus acest lucru. Dar intrebarea mea este urmatoarea: pentru un proiect de hotarare care 
are mai putin de o pagina adunate ca randuri sau cred ca nu are mai mult de 20 de randuri, 
daca e nevoie de 30 de zile ca sa putem sa-l aducem pe ordinea de zi a unei sedinte de 
consiliu atunci inseamna ca tot ceea ce s-a scris si s-a facut ca practica in administratia 
publica trebuie pus sub semnul intrebarii. Tot in practica consiliului local municipal si potrivit 
regulamentului si a legii, de foarte multe ori in sedintele consiliului au fost aduse chiar in 
timpul sedintei anumite hotarari, pe care noi le-am considerat, impreuna, ca sunt 
importante pentru municipalitate si pentru care nu a facut nimeni, nici observatie, nici 
trimiteri la fel de fel de texte de lege. sub aspectul acesta eu cred ca ar fi fost corect si 
normal si firesc pentru ca tot dumneavoastra d-le Primar Decebal Bacinschi vreau sa va 
reamintesc ca intr-o sedinta trecuta aratati cu degetul catre noi ca tegiversam alegerea 
viceprimarilor si ca dumneavoastra aveti nevoie de viceprimari si cu adevarat aveti nevoie 
pentru ca sunt situatii in care dumneavoastra sunteti plecat, fie in concediu, fie in treburi 
pentru comunitate si nu putem lasa urbea fara un om care sa gestioneze in numele 
executivului aceste probleme.” 

Ia cuvantul dl. consilier Gheorghe Stan “eu vreau sa imi exprim punctul meu de 
vedere si daca cei care sustin altceva, eu cred ca sunt in stare sa inteleg daca se vine cu 
niste argumente care sa fie de inteles. Nicaieri din ce ati citit dumneavoastra, in nici un 
articol nu am inteles ca legea interzice ca majoritatea consilierilor din consiliul local nu pot 
sa introduca un proiect de hotarare pe ordinea de zi. Lasand la o parte ca aceasta situatie, 
deci de trei mandate s-a practicat nu pentru proiecte de insemnatatea aceasta de alegere a 
viceprimarilor, proiecte mult mai minore si zic eu ca totusi am gasit intelepciunea si zic eu 
ca am putut depasi. Probabil ca pentru unii aceasta alegere a viceprimarilor este o miza 
prea mare. Eu nu stiu, nu am vazut in presa in trei mandate, ca presa, ca purtatorul de 
cuvant al primariei si ca functionarii primariei, cand au fost intrebati, cat lipseste primarul 
din primarie, deci nu comentez, deci nu ma leg de faptul ca primarul nu are voie sa se duca 
in concediu, tocmai de aceea noi prin acest proiect, dam caracter de urgenta, vrem sa 
rezolvam aceasta problema si ca primarul sa nu fie obligat sa stea zi si noapte in primarie. 
A fost o perioada, de la sedinta ordinara de luna trecuta si pana acum, dar care declaratiile 
publice a functionarilor primariei, nu stie cand vine primarul, mi se pare ca intr-un an de 
criza, intr-un an in care bugetul, stim si noi cum l-am facut, nu puteam sa-l facem mai bun, 
daca venim aici in fata celor care ne-au trimis si sustinem ca alegerea viceprimarilor, 
completarea unei echipe, pai daca ne ducem sa rezolvam o situatie de necesitate, pai ne 
ducem unul singur rezolvam problema, nu este clar pentru toata lumea ca o echipa poate 
sa faca mai mult decat un om? “ 

Intervine dl. consilier George Mardare “stimati colegi s-a pus problema votului cu 
pix-uri colorate si ca nicaieri nu se interzice, eu as vrea sa va reamintesc ca fiecare dintre 
noi a primit un pix de culoare albastra de la presedintele comisiei s-a dus in cabina de vot 
si o anumita parte dintre noi au scos pix-ul de alta culoare si au votat. Oare faptul ca 
fiecare a primit acel pix de culoare albastra, dar avea pregatit o alta culoare, nu arata ca a 
fost o premeditare, cum este posibil ca exact unsprezece consilieri sa foloseasca 
unsprezece culori. Faptul ca am avut unsprezece culori de pix-uri, ca fiecare a luat pixul de 
la presedintele comisiei, dupa care a folosit pix-ul propriu de o culoare absolut identificabila 
denota clar ca a fost o premeditare si as vrea sa incheiem acest lucru. Dl. primar Decebal 
Bacinschi a spus ca daca atunci se vota cinstit si corect poate ca nu eram in situatia 
aceasta. Referitor la urgenta alegerii viceprimarilor, notiunea de urgent inseamna ca daca 
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nu facem acest lucru se va intampla ceva, va rog sa-mi spuneti ce se intampla acum spre 
deosebire de luna trecuta, de acum doua luni sau de acum trei luni, sau altfel spus de ce 
acum doua luni nu a fost urgent, de ce acum trei luni nu a fost urgent, iar acum crapa 
piatra?” 

Dl. consilier Gheorghe Stan adauga “as vrea sa completez eu, fiindca acum doua 
luni, acum trei luni primarul a fost pe baricade si a demonstrat ca a putut sa conduca.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “ma bucur ca, colegii nostri pot masura putinta, 
puterea unor oameni. Cred ca acest proiect are o conotatie speciala, el are atat o latura 
administrativa, cat si o mica latura politica, suntem aici zece consilieri votati de cetatenii 
municipiului, cetateni care au votat Partidul Social Democrat, poate era normal si corect ca 
atunci cand vorbeam de acest proiect de hotarare sa-l fi discutat impreuna, nu s-a facut  
lucru acesta. Tinand cont de acest caracter special al proiectului cred ca precedentele fata 
de alte situatii similare care s-au petrecut in consiliul local, nu are rost sa le amintim aici, si 
as vrea sa va spun ca din punctul nostru de vedere, avizul pe care acest proiect pe care 
dumneavoastra ati dorit sa-l introduceti, avizul dat de comisia de specialitate nu este legal. 
Cred ca este o graba foarte mare, as putea sa mi-o exprim, dar nu o voi face in cadrul 
consiliului local si as spune ca un pic de rabdare ar duce la rezolvarea acestei probleme 
intr-un mod corect.” 

Ia cuvantul dl. consilier Paul Romeo Postelnicu “in primul rand pentru dl. consilier 
George Mardare, eu spuneam despre o regula care s-a stabilit in consiliu, nu s-a stabilit 
acea regula, eu pot sa fiu de acord cu dumneavoastra, nu exista urgenta in alegerea 
viceprimarilor, ce ar fi sa nu mai punem proiectul acesta niciodata, mergem asa  pana la 
finele acestui mandat, dar astept un raspuns din partea d-lui secretar Eduard Corhana”. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “trebuie sa fac o trecere in 
revista la ceea ce s-a intamplat marti sau incepand de marti. Marti in jurul orei 15.00 dl. 
consilier Gheorghe Stan si dl. consilier Neculai Tanase s-au prezentat la primarie si au 
venit la mine, cu solicitarea ca la sedinta ordinara din luna aprilie sa fie introdus si acest 
proiect de hotarare cu alegerea viceprimarilor. Am discutat cu dumnealor, eu am fost cel 
care a pus rezolutia catre d-na Bozna, intocmire proiect de hotarare si discutii. Mi s-a parut 
firesc ca facem discutii, e modul in care colaborez si nu fac povesti in rezolutiile pe care le 
pun, miercuri am avut sedinta de buget si urbanism si din punctul meu de vedere nu facea 
obiectul acestor comisii, iar joi am avut celelalte patru comisii, de abia joi la comisii s-a pus 
problema discutarii proiectului cu viceprimarii si l-am facut atunci in timpul comisiei. Din 
punctul meu de vedere a fost si n-a fost prezenta la comisiile de specialitate in intervalul 
orar care a fost alocat pentru fiecare comisie, adevarat este ca la sfarsitul sedintei a venit 
dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu cu protestul care sau prin care se reclama insasi prezenta la 
comisii, iar daca astazi am formulat un punct de vedere nu l-am facut sub nici o clipa pentru 
a demonstra legalitatea sau nelegalitatea, ci caracterul de urgenta al acestui proiect de 
hotarare. S-a vehiculat ideea legalitatii, nu discut legalitatea in acest moment, din punctul 
meu de vedere am zis ca nu este urgent coroborat, cu vrem nu vrem, punctul de vedere al 
Institutiei Prefectului care apreciaza ca atunci cand este urgent, pot fi discutate in ordinea 
de zi respectiva. In cazul in care nu sunt probleme urgente pot sa astepte la o sedinte 
urmatoare. Legat de caseta audio mi-am manifestat disponibilitatea de fiecare data pentru 
a veni, a o audia si  a consemna procesul verbal, v-am zis cu remarca ca aceste casete au 
termen de pastrare de sase luni sunt inchise la mine in birou de atunci si de anul trecut de 
cand am facut discutia, va stau oricand la dispozitie pentru a le audia si a consemna cele 
prevazute in proiect.” 

Dl. presedinte de sedinta Adrian Colin “daca tot a fost adusa in discutie Institutia 
Prefectului poate aflam si punctul de vedere al d-nei prefect Raluca Dan”. 

Ia cuvantul d-na Prefect Raluca Dan “d-nelor, d-nilor consilieri, d-le primar vreau sa 
fac o singura precizare si aici ma adresez d-lui jurist Paul Romeo Postelnicu, nu doar 
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consilierului pentru ca dumnealui in toate luarile de pozitii a fost singurul care a ridicat 
problema juridica, eu nu ma refer la oportunitatea acestui proiect de hotarare pentru ca nu 
este apanajul Institutiei Prefectului ca sa decida oportunitatea unui proiect de hotarare, ci 
doar legalitatea si chit ca va place sau nu din pacate legea, pornind pe la Constitutia 
Romaniei instituie ca regula, ca orice fel de act administrativ emis sau adoptat este trecut 
prin controlul Institutiei Prefectului si cu asta cred ca am lamurit niste probleme care au 
facut obiectul unor discutii in acest consiliu local. Vreau sa va reamintesc celor care stiu si 
in special d-lui consilier Paul Romeo Postelnicu, care la momentul anului 2006 era 
secretarul Judetului Vrancea cand intr-o sedinta ordinara pornind de la aceleasi premize s-
a solicitat, s-a dorit introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotarare prin care se 
infiinta o comisie. Potrivit legii, legiuitorul decide in mod clar, statuiaza in mod clar, trebuie 
indeplinite cumulativ doua conditii, nu independent, ci cumulativ, urgenta si acordul 
majoritatii consilierilor. Consiliul Judetean la acel moment a trecut peste acest lucru exact 
ca dl. consilier local, unii alesi locali au considerat ca este suficienta vointa consilierilor 
pentru a introduce pe ordinea de zi un proiect, in schimb vreau sa va anunt ca instantele 
judecatoresti nu din Vrancea sau de la Curtea de apel Galati, pe care vad ca mai nou 
persoane neavizate le tot comenteaza, ci Tribunalul Cluj si Curtea de apel Cluj au anulat 
hotararea Consiliului Judetean tocmai motivat de acest lucru, ca urgenta infiintarii unei 
comisii sau urgenta trebuie dovedita clar, iar urgenta nu reiese doar din articolul din care dl. 
presedinte de sedinta Adrian Colin l-a citit si secretarul municipiului Eduard Corhana la 
prezentat in referat ci se coroboreaza cu celelalte texte de lege din 215/2001 si nu numai 
unde se spune clar ce inseamna urgenta, ce inseamna forta majora si ce inseamna caz 
fortuit. Este exclusiv atributul dumneavoastra, am luat cuvantul pentru ca mi l-ati solicitat, 
am vrut sa fac referire la aceasta sentinta judecatoreasca nu pentru a-mi justifica, si va 
repet, eu in fata dumneavoastra nu ma justific profesional, ca sa lamurim aceasta situatie, 
dar v-am dat acest exemplu tocmai pentru a vedea ca din punct de vedere profesional 
aprecierile cu privire la legalitatea unui act administrativ le fac tinand cont inclusiv de acele 
persoane si acele institutii care sunt mai bine pregatite decat mine, ma refer aici la 
instantele de judecata, deci este exclusiv atributul dumneavoastra, vreau sa va anunt ca nu 
voi face nici un fel de rabat referitor la aplicarea dispozitiilor legale pentru nici un fel de act 
administrativ din judetul Vrancea, iar primarii si secretarii din judet stiu ca de patru luni de 
zile am dat nelegalitate la foarte multe acte adoptate si emise cu aceasta ocazie tin sa 
anunt Consiliul local ca pe 30.04.2009, sunteti chemati in judecata de Institutia Prefectului 
pentru anularea hotararilor pe care ati refuzat sa le revocati. Deasemeni va aduc la 
cunostinta ca potrivit Constitutiei si Legii organice 554 privind contenciosul administrativ 
orice act adminsitrativ adoptat sau emis care este atacat de prefect se suspenda de drept, 
deci nu-si mai produce efecte. Nu este obligatoriu sa asteptati sa se pronunte o instanta de 
judecata pentru a va rezolva si pentru a reintra in legalitate, asta insemnand ca inclusiv cu 
privire la proiectele de hotarari pe care prefectul prin Institutia Prefectului le-a atacat la 
instanta, plangerea la instanta poate sa ramana fara obiect in momentul in care onor 
consiliul local decide sa repuna pe ordinea de zi respectivele PUZ-uri si sa le adopte cu 
cvorumului pe care Institutia Prefectului il considera necesar. Este valabil acest lucru 
inclusiv pentru alegerea viceprimarilor, aveati timp suficient de la momentul alegerii sa-l 
repuneti pe ordinea de zi, sa-l adoptati asa cu trebuie, asa cum prevede legea, iar in 
momentul in care proiectul de hotarare era legal si perfect in ordine, plangerea cu care era 
investita instanta de judecata ramanea fara obiect.” 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu “noi ii multumim d-nei Prefect Raluca Dan 
pentru amabilitatea de a ne da aceste sfaturi, dar totusi as vrea sa-i reamintesc d-nei 
prefect ca intr-adevar controlul de legalitatea nu-i poate fi pus la indoiala vis-a-vis de ceea 
ce dumneavoastra ati spus, dar acest control de legalitate nu l-am pus niciodata in discutie 
si dreptul dumneavoastra de a verifica actele adoptate de noi, nu au fost puse niciodata in 
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discutie. Singurele noastre observatii au fost legate de cateva elemente pe care le regasim 
si acum intr-un proiect de hotarare, vis-a-vis de notiunile de cvorum si revocare, retractare, 
niste notiuni pe care le putem discuta, dar nu acesta este lucrul pe care trebuie acum sa-l 
intelegem foarte bine. Ce spunea dl. secretar Eduard Corhana eu totusi nu am inteles, 
exista sau nu exista pentru municipalitate la acesta ora o urgenta in a-si realiza echipa de 
conducere la nivel executiv? Daca nu exista urgenta haideti sa o spunem clar, nu exista, de 
ce sa ne tot invartim in jurul acestei teorii. Daca cu adevarat resimtim nevoia mai ales intr-o 
perioada in care avem foarte multe elemente in atentia executivului, avem atatea probleme 
pe care trebuie sa le gestionam la nivelul municipiului Focsani. As vrea si-l rog in 
continuare pe dl. Primar Decebal Bacinschi  ca sef al aparatului de lucru la nivelul Primariei 
municipiului Focsani, este pentru mine, nu era vorba de un oarecare proiect deci cand vii 
cu un proiect de hotarare mai ales dupa ce eu in calitate de primar am atras atentia, am 
reprosat ca consiliul local nu s-a invrednicit sa aleaga viceprimarii, nu pot sa cred ca dl. 
primar a considerat ca trebuie sa zaca 30 de zile undeva intr-un sertar lucrul acesta si intr-o 
viitoare sedinta de a pune pe ordinea de zi asemenea proiect, era sufiecient timp si de 
marti pana miercuri si de miercuri pana joi cand s-a discutat in comisie pentru ca acest 
lucru sa se faca, mai ales ca e un act premergator hotararii noastre, este un act in care nici 
nu sunt nominalizate persoanele, pur si simplu era baza de discutie pe care noi trebuia sa 
o avem aici in consiliu si apoi sa o trecem apoi prin vot la deasemnarea viceprimarilor. Deci 
este foarte greu de inteles pentru mine si repet nu fac acum o pledorie politica sau de alta 
natura ci pur si simplu ca un om care doreste sa vada ca functioneaza la parametri corecti 
atat executivul cat si deliberativul ca autoritati la nivelul municipiului Focsani, de ce trebuie 
sa ne incrancenam atat pentru acest lucru.” 

Intervine dl. consilier George Mardare “desi mie mi se pare foarte clar, trebuie sa 
punctam, ne lipseste un element, legea spune ca trebuiesc intrunite doua conditii in mod 
cumulativ, vointa majoritatii consilierilor si notiunea de urgenta. Noi tot vorbim pe langa 
subiect, definiti urgenta acestui moment sau spuneti-mi de ce urgenta acestui moment va 
lovit in aceasta zi sau de ce ne-a lovit asa tarziu pe data de 21.04.2009, de ce nu ne-a lovit 
la inceputul lunii sa fi avut timpul necesar sa facem acest proiect.” 

Ia cuvantul d-na Prefect Raluca Dan “d-le consilier George Mardare, dati-mi voie sa 
fac o singura remarca la ceea ce ati spus dumneavoatra, in sensul ca legea nu imi lasa 
portita, nu-mi spune sa definesc urgenta, imi spune, daca proiectul nu poate sa fie supus la 
urmatoarea sedinta, deci nu-mi spune sa definesc urgenta. Vreau sa va aduc la cunostinta 
ca avand in vedere sentinta judecatoreasca data de Curtea de apel Cluj, care a verificat din 
punct de vedere procedural o speta similara si avand in vedere si punctul meu de vedere 
vreau sa va aduc la cunostinta si nu se numeste antepronuntatare, sa nu existe suspiciuni 
va aduc la cunostinta ca proiectul de hotarare din punctul de vedere al prefectului, 
introducerea lui pe ordinea de zi este nelegala, daca dumneavoastra vreti sa riscati ca o 
alta hotarare adoptata de consiliul local sa fie trimisa la instanta de judecata si sa se 
suspende a doua zi din momentul in care este atacata de prefect, va doresc mult succes, 
daca nu avand in vedere prevederile legale, avand in vedere ca ati inregistrat acest proiect 
de hotarare este evident ca la urmatoarea sedinta ordinara a consiliului local acest subiect  
va fi obligatoriu pe ordinea de zi. Va rog sa aveti in vedere faptul ca indiferent de vointa 
dumneavoastra politica atata timp cat nu ati indeplinit o prevedere clar stipulata in lege nu 
fac rabat de la ea, v-am dat exemplul hotararea Curtii de apel Cluj tocmai ca sa va 
demonstrez ca nu este un punct de vedere singular, iar de aceea am dat si nelegalitate la 
proiectul de hotarare prin care doreati sa va intalniti in sedinta extraordinara ca sa infiintati 
o comisie, etc. Eu v-am adus la cunostinta aceste lucruri, va rog sa le tratati cu seriozitatea 
si cu toata maturitatea posibila si haideti sa nu ne jucam de-a institutiile, nu-mi face nici o 
placere si vreau sa va aduc la cunostinta ca este singurul Consiliu Local cu care a trebuit 
sa merg la instanta. Nu mi se pare normal, toate consiliile locale din judetul Vrancea si-au 
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revocat sau au modificat sau au revenit asupra proiectelor de hotarari sau a dispozitiilor 
emise cu incalcarea legii. Deocamdata incalcarea legii pana la instanta de judecata trece 
prin filtrul prefecturii si cu ocazia aceasta fac referire si la punctele de vedere pe care 
Prefectura vi le-a mai transmis referitor si la alte proiecte pe care nu le-ati revocat si ati 
refuzat sa le revocati. V-am explicat in continutul adreselor ca nu m-am referit la fondul 
problemei, nu m-am referit la oportunitatea lor, ci la indeplinirea unor proceduri, pe care 
suntem obligati sa le indeplinim. Nu eu am stabilit procedurile acelea, nu sunt lasate la 
vointa dumneavoastra pentru ca daca totul s-ar rezuma la vointa consilierilor, nu am mai 
avea nevoie de legi, guvernam in functie de vointa consilierilor, pe perioada cat ei au 
mandatul respectiv, asa ca va rog sa intelegeti ca si vointa consilierilor nu poate sa fie 
exercitata decat in niste limite impuse de lege.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “as dori sa-l intreb pe dl. secretar Eduard Corhana, la 
comisia de la administrativ in cat timp a fost redactat proiectul de hotarare, pentru ca atunci 
in timpul comisiei a fost redactat?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana raspunde d-lui consilier Vasile 
Dobre “nu mai mult de 10 minute.”  

Dl. consilier Vasile Dobre continua spunand “si atunci intrebarea urmatoare, 
intrebare retorica pentru mine, imi pun o intrebare mie sau o pun tuturor, de ce de marti de 
cand noi am depus acea solicitare nu s-au gasit 7 sau 10 minute sa se redacteze acest 
proiect de hotarare astfel incat miercuri el sa fie inclus pe ordinea de zi si toata povestea 
aceasta privind graba si asteptarea si toata discutia noastra nu ar mai fi avut loc astazi si 
lucrurile ar fi decurs in mod normal, acestea sunt nelamuririle mele, dar probabil ca voi 
ramane cu ele.” 

Ia cuvantul dl. presedinte de sedinta Adrian Colin “as avea si eu un punct de vedere 
vis-a-vis de aceasta problema. Alegerea viceprimarilor se realizeaza in sedinta de 
constituire a consiliului local, art. 13 din Regulamentul cadru spune ca alegerea 
viceprimarului va fi consemnata in hotararea nr. 5, deci alegerea viceprimarilor reprezinta 
una din prioritatile consiliului nou infiintat. In acest context avem o informare facuta de 
consilierul juridic Violeta Dima din data de 16.02.2009, deci acest proiect de hotarare nu a 
fost facut nici in luna februarie, nici in luna martie, ci abia la sfarsitul lunii aprilie. Considerati 
ca are sau nu caracter de urgenta acest proiect?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “ iertati-ma dl. consilier Adrian 
Colin, in februarie in informarea ca a facut-o colega mea nu a fost intamplatoare, in 
februarie stiam sentinta sau mai bine zis decizia civila a Curtii de apel, v-am informat pe 
acesta cale prin acest referat ca sentinta civila pe care a pronuntat-o Tribunalul Vrancea, 
sau recursul formulat de catre consiliul local la Curtea de apel Galati a fost respins, acesta 
este mesajul din referat, ori nici Violeta Dima din partea aparatului, nici noi ca si functionari 
nu avem calitatea sa promovam proiecte de hotarari prin care sa nominalizam persoane in 
functia de viceprimari.” 

Nu mai sunt discutii, dl. presedinte de sedinta Adrian Colin supune la vot ordinea de 
zi in forma initiala si cu 10 voturi „pentru” ale domnilor consilieri Rodica Tudorita Boboc, 
Vasile Pintilie, 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” ale domnilor consilieri Doina Fodoreanu, Mioara Lazar, 
Cristinel Susu, Paul Romeo Postelnicu, Vasile Dobre, Gheorghe Stan, Cosmin Mugurel 
Malureanu, Daniel Gongu, Neculai Tanase, Adrian Colin si Danut Emil Popoiu, nu a trecut. 

Se supune la vot ordinea de zi cu amendamentul, introducerea proiectului de 
hotarare privind alegerea viceprimarilor, completarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare 
privind alegerea viceprimarilor si cu 10 voturi „abtinere” ale domnilor consilieri Rodica 
Tudorita Boboc, Vasile Pintilie, George Mardare, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin 
Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu si Laurentiu Felician 
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Doru Veber  si 11 voturi „pentru” ale domnilor consilieri Doina Fodoreanu, Mioara Lazar, 
Cristinel Susu, Paul Romeo Postelnicu, Vasile Dobre, Gheorghe Stan, Cosmin Mugurel 
Malureanu, Daniel Gongu, Neculai Tanase, Adrian Colin si Danut Emil Popoiu, s-a aprobat. 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matisan „d-le presedinte de sedinta Adrian Colin, cine a 
solicitat sau daca aveti o cerere expresa sau verbala, cine a solicitat introducerea pe 
ordinea de zi a acestui proiect?” 

Dl. presedinte de sedinta Adrian Colin „eu am solicitat, am constatat ca la mapa mai 
este inca un proiect si am deschis discutia vis-a-vis de acest proiect.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „dumneavoastra trebuia sa formulati inainte de a 
supune la vot, trebuia sa spuneti, ca amendament la aceasta ordine de zi venim cu 
suplimentarea, cu un proiect, asa ceva nu s-a spus astazi in sedinta, ati spus 
dumneavoastra ceva de un proiect.” 

D-na prefect Raluca Dan „am o rugaminte va rog sa se ia act de faptul ca 
presedintele de sedinta a supus la vot ordinea de zi, cea care a fost prezentata si nu s-a 
aprobat, motiv pentru care din punct de vedere legal aceasta sedinta nu mai poate sa aiba 
loc. Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu stie acest lucru, deci toata sedinta este nelegala 
din acest moment. Tin sa va aduc la cunostinta d-le consilier, probabil lipsa de experienta 
in administratie, v-a facut sa nu puneti de la inceput problema ca ordinea de zi se modifica 
sau se suplimenteaza, ati supus la vot ordinea de zi, este nelegala, va trimit inclusiv la art. 
43, alin. (2) din Legea 215/2001, republicata, in cazul neaprobarii ordinii de zi nu se acorda 
indemnizatie, iar restul sedintei se supune la urmatoarea sedinta.” 

Dl. presedinte de sedinta Adrian Colin declara inchisa sedinta de consiliu local. 
Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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