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P R O C E S    V E R B A L 

din 28 iulie  2009 

 

 

 

 

             Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 

bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani. 

             D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani constata ca sunt toti cei 19 consilieri 

locali, ca atare sedinta este legal constituita, conform art. 40, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind 

administratia publica locala, republicata in anul 2007. 

             Sunt absenti d-nii consilieri Adrian Colin si Emil Danut Popoiu. 

             La sedinta participa: 

         -    d-nul Decebal Bacinschi – Primarul municipiului Focsani; 

         -    d-na Natasa Nemes – director executiv – Directia economica; 

         -    d-na Micsunica Baciu  - director executiv, Directia resurse umane;  

         -    d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica locala, legalitate; 

         -    d-na Mioara Huica – sef serviciu investitii; 

         -    d-na Cristina Costin – sef serviciu fond locativ; 

         -    d-na Mariana Gheorghe – sef serviciu agenti economici; 

         -    d-na Marta Carmen Ghiuta – sef  serviciu juridic contencios; 

         -    d-nul Gheorghe Nituc – inspector specialitate serviciul urbanism; 

         -    d-na Cristina Ene – inspector specialitate achizitii; 

         -    d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe; 

         -    d-nul Marian Mihu – inspector serviciul comunicare; 

         -    d-na Valentina Gatej – sef serviciu cadastru si agricultura; 

         -    d-na Mirela Andrei - inspector specialitate serviciul comunicare; 

         -    d-nul Ion Soare – inspector compartiment transport;  

         -    d-na Violeta Dima – consilier juridic – aparatul permanent de lucru al  

                                            Consiliului Local al Municipiului Focsani; 

         -    d-nul Valter Popescu  – director SC ENET SA Focsani; 

         -    d-nul Ion Gheorghe  – director Politia Comunitara; 

         -    d-nul Horia Dumitrescu – director Muzeul de Istorie Focsani 

         -    d-nul Mihai Ciobotaru – director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala  

                                                  Focsani; 

         -    d-nul Sandu Ghiuta – director Serviciul Public Comunitar de Evidenta a  

                                              Persoanelor Focsani; 

         -    d-nul Gheorghe Vasilescu – director CUP SA Focsani; 

         -    d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 

         -    d-nul Sorin Francu – director Teatrul Municipal “Maior Gh. Pastia” Focsani; 

 

         -    d-nul Marian Radulescu – director Liceul Sportiv Focsani. 

              La sedinta mai participa reprezentanti ai mass-mediei locale. 

              D-nul Secretar Eduard-Marian Corhana supune aprobarii Procesul verbal al sedintei ordinare din 16 

iunie 2009, care a fost publicat pe site-ul Primariei Municipiului Focsani si se aproba cu 19 voturi „pentru”. 
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              D-na Presedinte de sedinta, Mioara Lazar, prezinta ordinea de zi a sedintei  care cuprinde 43 

puncte si da cuvantul d-lui consilier Neculai Tanase care, in calitate de initiator, doreste sa modifice ordinea 

de zi, prin retragerea proiectului de hotarare de la pozitia 25, respectiv, proiectul de hotărâre privind 

interzicerea amplasarii de panouri electorale pe spatiul verde si in sensuri giratorii, apartinand domeniului 

privat al municipiului Focsani si introducerea acestuia pe ordinea de zi a sedintei urmatoare.       

             In continuare prezinta pozitia PD-L, vis a vis de aceasta decizie: „solicitam refacerea raportului 

compartimentelor de resort din cadrul primariei, care au scapat din vedere ca prin mentinerea panourilor si 

prismelor electorale pe spatiile verzi, inclusiv sensuri giartorii s-a incalcat art. 18
2
, alin. (9) din Legea nr. 

33/2007, actualizata, privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, care 

stipuleaza: activitatile de propaganda electorala nu pot afecta in nici un fel spatiile verzi.  

             Potrivit art. 3 din Legea nr. 24/2007, privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele 

urbane, aliniamentele plantate in lungul bulevardelor si strazilor fac parte din categoria spatiilor verzi.  

             In conformitate cu art. 51, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, solicitam primarului si aparatului de 

specialitate sa puna la dispozitia consilierilor locali, in termen legal urmatoarele documente: 

         - o informare privind situatia inventarierii sensurilor giratorii din municipiul Focsani in registrul local al 

spatiilor verzi, elaborate in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007; 

         - datele de identificare ale certificatelor de urbanism si ale autorizatiilor de construire eliberate pentru 

amplasamentele publicitare din sensurile giratorii aflate pe domeniul public sau privat de pe raza municipiului 

Focsani; 

         - documentatia urbanistica, care sta la baza amplasarii panourilor si prismelor publicitare amplasate in 

sensurile giratorii si spatiul verde situat pe aliniamentul drumurilor publice din municipiul Focsani; 

         - certificatele de urbanism si autorizatiile de construire solicitate de persoane fizice sau juridice, locatia 

si perioada de valabilitate; 

         - contractele de inchiriere sau asociere cu Primaria Municipiului Focsani, pentru publicitate stradala, 

incheiate in perioada 2007 – 2009, la nivelul municipiului Focsani, precum si anexele acestora; 

         - sumele incasate la bugetul local in perioada 2007 – 2009, ca urmare a incheierii contractelor de 

publicitate; 

         Anuntam ca in sedinta din luna august, consilierii PD-L vor initia un proiect de hotarare privind 

constituirea unei Comisii de verificare a publicitatii stradale pe raza municipiului Focsani. 

             Asteptam ca si alti colegi consilieri sa se alieze acestui demers, avand in vedere ca intrebarile repetate 

ale alesilor locali privind situatia contractelor de publicitate stradala nu au primit nici un raspuns.” 

             D-nul consilier Emilian Bogdan Matisan saluta initiativa colegilor din PD-L si precizeaza ca si grupul 

PSD va face amendamente la acest proiect de hotarare, „in sensul ca vom interzice afisajul electoral pe 

copaci, crengi, ca fac parte tot din spatiul 

verde al orasului.” 

 

             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu, ia cuvantul: „tinand cont ca proiectul de 

hotarare nr. 40 ar putea sa fie afectat de faptul ca in aceste momente Curtea Constitutionala dezbate 

incompatibilitatea directorilor coordonatori, este foarte posibil ca odata alesi viceprimarii sa avem surpriza ca 

votul unor colegi sa fie nul. De aceea propun retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare de la 

pozitia 40, privind alegerea viceprimarilor municipiului Focsani.” 

             „O motivatie in plus este si faptul ca lipsesc doi colegi din grupul PD-L si nu mi se pare normal sa ne 

lipsim de votul acestora”, este interventia d-lui consilier Emilian Bogdan Matisan. 

             D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu precizeaza: „Decizia Curtii Constitutionale isi produce 

efectele pentru viitor, in cazul nostru, din momentul in care ea s-ar publica in Monitorul Oficial. Intelegem 

motivatia pe care au invocat-o colegii nostri.’ 

             D-nul consilier Gheorghe Stan concluzioneaza: „un proiect de hotarare poate fi retras de pe ordinea 

de zi de catre initiator, in cazul de fata, de catre d-nul Primar, Decebal Bacinschi, de aceea vreau parerea 

initiatorului. Regulamentul spune clar ca numai initiatorul poate sa retraga un proiect de hotarare. ” 

             „Atat timp cat noi aprobam ordinea de zi, inseamna ca putem sa o aprobam in totalitate sau partial, 

respectiv fara punctul 25 si punctul 40,  care eu am propus sa fie retras”, intervine d-nul consilier Ioan Liviu 

Oloeriu.  

             D-nul Secretar Eduard Corhana isi spune punctul de vedere: ”solicitarea poate fi facuta de catre un 

consilier si ordinea de zi se aproba de majoritatea consilierilor in functie.” 
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             D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu este de parere ca d-nul secretar a spus jumatate de adevar, 

putem solicita modificarea ordinii de zi, in calitate de consilieri, se poate supune la vot, dar este necesara si 

parerea initiatorului.” 

             Ati tras niste concluzii gresite, noi vom vota ordinea de zi cu retragerea celor doua pozitii, 25 si 40, 

este precizarea d-lui consilier Ioan Liviu Oloeriu. 

             D-nul Primar Decebal Bacinschi informeaza plenul ca “la rugamintile d-lor consilieri imi retrag 

proiectul de hotarare de la pozitia 40 de pe ordinea de zi.” 

             D-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar, supune atentiei ordinea de zi in forma initiala: 

 

1. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,cetăţean de onoare al municipiului Focşani” domnului 

Gheorghe Buzatu; 

 

2. proiect de hotărâre privind preluarea atribuţiilor şi competenţelor ce vizează asistenţa medicală şi de 

medicină dentară în unităţile de învăţământ din municipiul Focşani; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focşani, pe anul 2009; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al  municipiului Focşani pe anul 2009, unităţilor finanţate din 

bugetul local; 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar absolventei Academiei de Studii 

Economice Bucureşti, Cîrjan Gabriela Alice din Focşani, în vederea acoperirii cheltuielilor de transport şi de 

întreţinere în cadrul programului de 

 

masterat în Finanţe al Universităţii Aarhus din Danemarca; 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Focşani nr. 298/2006 pentru aprobarea înfiinţării şi alegerii formei de gestiune a serviciului public de 

salubrizare stradală, la nivelul municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi ajustării tarifelor pentru activitatea de colectare, 

transport şi depozitare a gunoiului menajer şi similar în municipiul Focşani, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului 

 

Focşani nr.80/2007; 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea modului de calcul al redevenţei datorate de SC CUP SA Focşani, în 

calitate de operator, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de 

canalizare din municipiul Focşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/219/2008; 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor pentru legitimaţiile de călătorie aferente serviciului 

public de transport urban de călători în municipiul Focşani, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr.79/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

10. proiect de hotărâre privind acordarea Diplomei de longevitate şi a unui premiu anual în valoare de 500 lei, 

persoanelor în vârstă de peste 90 de ani inclusiv, cu domiciliul în municipiul Focşani; 
 

11. proiect de hotărâre privind acordarea Diplomei de fidelitate şi a unui premiu în valoare de 500 lei, din 

bugetul local al municipiului Focşani, cuplurilor focşănene care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă; 

 

12. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Serviciului  Public de Asistenţă Socială 

Focşani a unui post de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în post de inspector, clasa I, gradul 

profesional asistent, treapta 3 de salarizare; 
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13. proiect de hotărâre privind abrogarea poziţiilor nr. 28, 55, 201, 225 şi 388 din anexa la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 108/2004, a poziţiei nr. 206 din anexa la Hotărârea Consiliului 

Local nr.  203/2002 şi a poziţiei nr. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2009 pentru aprobarea listei  

nominale pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii;  

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea listei  nominale cu persoanele cărora urmează să li se repartizeze 

locuinţele pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local 

nr.110/2009 privind aprobarea listei  de priorităţi; 

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea  unui schimb de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul 

Tineretului Sud solicitate de titularii contractelor de închiriere în  

 

conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată;  

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiţiilor ca urmare a extinderii de spaţiu pentru un 

număr de 2 familii din imobilul situat în Focşani, Aleea Căminului, nr. 12, bl. G2 în conformitate cu Legea 

locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată; 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 327/2006 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici proiect tehnic de execuţie în faza unică pentru  obiectivul de 

investiţii: ,,Reparaţii capitale sediu şcoală şi anexe Liceul Pedagogic” din municipiul Focşani, modificată; 

 

18. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1- bunuri imobile, la Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.167/2003 pentru însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin 

domeniului public al municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 

       

19. proiect de hotărâre privind închiderea lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii: ,,Amenajare Cimitir 

Sud” situat pe centura de ocolire a municipiului Focşani, Calea Munteniei nr. 57, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 26/1993; 

 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafaţă de 35100,00m.p., situat Focşani, Calea 

Munteniei T. 83, P.435, din domeniul public al municipiului Focşani, în domeniul privat al municipiului 

Focşani, ca urmare a închiderii lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii ,,Amenajare Cimitir Sud”; 

 

21. proiect de hotărâre privind încredinţarea în folosinţă gratuită către SC GDF SUEZ Energy România SA a 

terenului în suprafaţă de 1,00 m.p., situat în Focşani, Aeea 1 Iunie, T.205, P.11236, ce aparţine domeniului 

public al municipiului Focşani, în vederea construirii unei staţii de protecţie catodică, pe durata contractului 

de concesiune a serviciului de distribuţie a gazelor naturale în municipiul Focşani; 

     

22. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 95/252/2008, pentru 

aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani către Asociaţia ,,Clubul Pensionarilor din 

municipiul Focşani”, a spaţiului în suprafaţă utilă de 55,30 m.p., din incinta Punctului Termic nr. 55(56bis) 

din str. Greva de la Griviţa, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, în vederea desfăşurării 

activităţii specifice; 

 

23. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.102/2009 pentru 

aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită, pe perioada existenţei construcţiei, a terenului în suprafaţă de 

500,00 m.p., situat în Focşani, Calea Munteniei T. 83, P.435, judeţul Vrancea, aparţinând domeniului public 

al municipiului Focşani, către Parohia ,,Sf. Cuvios Vasile de la Poiana Mărului”; 
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24. proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii locaţiei şi a încheierii căsătoriilor în incinta Teatrului 

Municipal Focşani ,,Mr. Gh. Pastia” situat în Focşani, str. Republicii nr. 77, judeţul Vrancea, în zilele de 

sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale; 

25. proiect de hotărâre privind interzicerea amplasării de panouri electorale pe spaţiul 

 

 

verde şi în sensuri giratorii aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani; 

  

26.proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Focşani, 

ing. Decebal Bacinschi să semneze contractul de cofinanţare pentru acordarea accesului la sistemul de 

distribuţie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuţie din str. Mărăşeşti, municipiul Focşani, 

încheiat între Primăria municipiului Focşani şi SC GDF SUEZ Energy România SA; 

 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului Prealabil de Oportunitate nr.6/15.07.2009, privind 

elaborarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, pentru sediu firmă cu 

locuinţă de serviciu, DJ 204 E Focşani-Petreşti, T.30, P.153; 

                                                             

28. proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului Prealabil de Oportunitate nr.7/15.07.2009, privind 

elaborarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, garaj maşini transport, 

service şi sediu firmă, Focşani - Abator Mîndreşti, T.56, P.235; 

 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Spălătorie auto 3 celule, alimentaţie 

publică-bar şi locuinţă”, str. Mare a Unirii, nr.358, Focşani;  

 

30. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, Cabinet stomatologic, farmacie şi 

locuinţă”, str. Mărăşeşti nr. 25, Focşani;  

 

31. proiect de hotărâre privind avizarea funcţionării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al 

municipiului Focşani;                                             

 

32. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând 

domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extindetrea acestora; 

 

33. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.114/2002 pentru aprobarea 

concesionării fără licitaţie publică, pe durata existenţei construcţiei a terenului  în suprafaţă de 6,35 m.p., 

aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacent spaţiului din Focşani, str. Mare a Unirii nr. 10, 

ap.16, proprietatea SC PUIU SERV SRL, reprezentată prin Puiu Marcela, pentru amenajare acces salon 

manichiură; 

 

34. proiect de hotărâre privind abrogarea poziţiei nr. 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 

nr.218/2003 pentru aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat 

al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora; 

 

35. proiect de hotărâre privind revocarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2009 pentru aprobarea 

închirierii prin licitaţie publică, în anul 2009,a unor bunuri aparţinând domeniului public şi privat al 

municipiului Focşani, aflate în folosinţă gratuită a Administraţiei Pieţelor Municipiului Focşani;  

 

36. proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 144/2005 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  

 

aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Focşani şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 148/2009; 
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37. proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 

146/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului Dosarelor pentru actele emise (sau primite) de serviciile din 

cadrul Primăriei Municipiului Focşani; 

 

38. proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 125/2009 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 103/2008 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii 

şi numărului de personal pentru Primăria Municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

39. proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr. 128/2007 pentru 

aprobarea încredinţarii în folosinţă gratuită pe o perioadă de 3 ani,  

către Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Focşani, a imobilului clădire cu suprafaţa 

construită de 328,00 m.p., situat în Focşani, str. Nicolae Iorga, nr. 4, în vederea desfăşurării activităţii; 

 

40. proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Focşani; 

 

41. informare privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria municipiului Focşani, 

audienţelor, sesizărilor la ,,Telefonul Cetăţeanului” în perioada 01.01.2009-30.06.2009; 

 

42. raport privind verificarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap pentru semestrul I, 

anul 2009, asistenţi care lucrează în baza contractului de muncă; 

 

43. raport privind activitatea desfăşurată de Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, pe semestrul 

I , anul 2009. 

             D-na  Presedinte de sedinta Mioara Lazar supune votului ordinea de zi  in forma initiala si nu se 

aproba cu 19 voturi „abtinere”.  

             In continuare se supune la vot ordinea de zi fara proiectele de hotarare de la pozitiile 25 si 40, care au 

fost retrase de initiatori si se aproba cu 19 voturi „pentru”. 

             Se supune discutiei proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de ,,cetăţean de onoare al 

municipiului Focşani” domnului Gheorghe Buzatu. 

             Nu mai sunt discutii si proiectul de hotarare se supune votului si se adpopta cu 19 voturi „pentru”, 

devenind hotararea nr. 157. 

             In continuare se supune discutiiilor proiectul de hotărâre privind preluarea atribuţiilor şi 

competenţelor ce vizează asistenţa medicală şi de medicină dentară în unităţile de învăţământ din 

municipiul Focşani.  

             D-nul consilier Emilian Bogdan Matisan intreaba in subordinea cui vor fi aceste servicii, iar d-na 

Micsunica Baciu, director Resurse umane si coordonare unitati subordonate raspunde : „aceste servicii vor fi 

in subordinea Primariei din punct de vedere administrativ si din punct de vedere medical, Directiei de 

Sanatate Publica Vrancea.”   

             Nu mai sunt discutii si proiectul de hotarare se supune votului adoptandu-se cu 19 voturi „pentru”, 

devenind hotararea nr. 158.          

             Se supune dezbaterii punctul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre aprobarea rectificării bugetului 

general al municipiului Focşani, pe anul 2009.   

             D-nul consilier Gheorghe Stan propune ca telefoanele mobile de serviciu 

 

sa fie predate, iar banii care erau alocati in acest scop sa fie dirijati la alte capitole. 

             D-nul Primar, Decebal Bacinschi este de parere „sa se discute aceasta propunere la sedinta urmatoare 

dupa ce va fi intocmita o informare privind valoarea pe care o reprezinta contractul incheiat si atunci vom 

putea lua o hotarare.” 

             D-na consilier Doina Fodoreanu  sesizeaza: ”in raport, la cap. 84.02 – transporturi, se suplimenteaza 

bugetul cu suma de 4.585 mii lei, in vederea achitarii situatiilor de lucrari aferente obiectivului de investitii 

Refacere infrastructura strazi, executate in trim. IV 2008 si nedecontate pana in prezent, iar in Nota de 

fundamentare se vine cu Lucrari in continuare – refacere infrastructura strazi” si intreaba pe d-na director 

executiv, Natasa Nemes daca banii suplimentati se vor folosi la lucrari in continuare sau se vor achita toate 

datoriile din trim. IV 2008, iar d-nul Primar raspunde: „in decembrie 2008, atat Banca DEXIA, cat si Comisia 
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Guvernamentala de la Ministerul Finantelor ne-au limitat imprumutul la 280 mild. lei. Avem o datorie de 

46 mild. lei si daca se abroba rectificarea bugetului vom putea sa achitam lucrarile executate de SC VEGA 

Galati. D-nul director al acestei societati este de acord sa execute lucrarile, conform contractului incheiat daca 

plata se va achita in anul 2010. Nu avem voie sa facem trageri din imprumuturi si daca vom gasi forma legala 

sa imprumutam din nou bani, vom putea sa continuam lucrarile la bulevardele si strazile municipiului. In 

concluzie, din acesti bani se platesc doar lucrarile executate.” 

             D-nul consilier Vasile Dobre remarca: „in raport, se stipuleaza suma de 60 mii lei – zone verzi – gard 

Cimitir Nordic din care 30 mii lei intocmirea unui studiu de fezabilitate, despre ce studiu de fezabilitate este 

vorba?” 

             D-na Mioara Huica – sef serviciu investitii Raspunde: „este vorba despre studiul de fezabilitate 

intocmit pentru proectul Amenajare spatii verzi, conform cerintelor Axei 3.4 din Programul Operational 

Regional (POR).” 

             D-nul consilier Neculai Tanase sesizeaza: „pentru intretinere pasuni s-au alocat 50 mii lei, mi se pare 

cam mult, poate exista o explicatie in acest sens.  

             D-na director Natasa Nemes informeaza plenul ca aceasta suma s-a alocat gresit ca si subventie 

pentru pasuni de catre Agentia pentru Plati (APIA) si acum trebuie restituita. 

             D-nul consilier Daniel Gongu precizeaza ca „s-a primit o adresa de la Gradinita nr. 1, prin care 

solicita suplimentarea sumei alocate cu 15 mii lei pentru remedierea unor defectiuni neprevazute: inlocuirea 

instalatiei electrice, s-au spart anumiti pereti si pentru zugravirea gradinitei pe interior. Aceasta propunere 

doresc sa si fie amendament, in sensul suplimentarii sumei alocate cu 15 mii lei.” 

             D-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar, intreaba daca din suma prevazuta pentru salarii La Politia 

Comunitara s-au exclus salariile celor disponibilzati, iar d-na Natasa Nemes precizeaza ca banii care ar fi 

trebuit sa acopere salariile celor disponibilizati au fost trecuti in fondul de rezerva prin urmatorul proiect de 

hotarare. 

             D-nul consilier Daniel Gongu renunta la amendament. 

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare in forma initiala, se supune la vot si se adopta obtinand 19 

voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 159. 

             Se discuta proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al  municipiului Focşani pe 

anul 2009, unităţilor finanţate din bugetul local. 

             D-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar sesizeaza o neconcordanta intre proiectul de hotarare si 

raport unde sunt trecute Gradinitele nr. 13, 15, 16, 17, 19 si Liceul Sportiv, “desi eu stiu ca este vorba de 4 

gradinite si Liceul Sportiv, mai putin Gradinita nr. 19.” 

 

             D-na Natasa Nemes ii raspunde ca Gradinita nr. 19 este afiliata in centrul de executie bugetara 

Gradinita 17.  

             D-nul consilier Vasile Dobre informeaza plenul ca la Comisia de buget finante s-a facut un 

amendament, in sensul ca, Comisia nu aproba cheltuielile pentru lucrarile de la Liceul cu Program Sportiv. 

Proiectul de hotarare a fost analizat cu foarte mare atentie si s-a ajuns la aceasta concluzie.” 

             “La comisia de buget finante nu s-a spus ca nu se aproba ci ca se va face o verificare. Avem toata 

documentatia si lucrarea poate fi platita sau de Primaria Municipiului Focsani, sau de Compania de Utilitati 

Publice Focsani. Proiectarea a fost facuta in trei etape, pentru trei obiective: o sala de sport, un teren de sport 

si o alta sala de sport a Liceului nr. 1. Toate retelele au venit intr-un singur camin, acesta devenind 

subdimensionat, de aceea a fost  necesar refacerea canalizarii. Daca doriti sa va prezentam documentatia, 

putem face acest lucru”, este interventia d-lui Primar Decebal Bacinschi. 

             „Nu vreau sa se creada ca vin la sedinta neinformat si va reamintesc domnule primar ca exact asa s-a 

discutat in comisie. Dumneavoastra nu ati fost informat de executia lucrarii si eu am propus ca cel care nu v-a 

informat sa plateasca lucrarile si ati fost de accord”, este opinia d-lui consilier Vasile Dobre. 

             D-nul consilier Daniel Gongu, doreste „sa se tina cont de amendamentul privind suplimentarea sumei 

alocate pentru Gradinita nr. 1 cu 15 mii lei pentru continuarea reparatiilor si in calitate de membru al 

Consiliului Local m-am deplasat la Liceul cu Program Sportiv cu d-nul consilier Popoiu, care era inspector 

general la acea data si am ajuns la concluzia ca acea lucrare trebuia executata, pentru ca era necesara.” 
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             “Daca se aproba proiectul de hotarare in forma initiala, mai raman la fondul de rezerva 13 mii 

lei, dar daca nu se aproba suma propusa pentru Liceul cu Program  Sportiv se pot aloca 15 mii lei pentru 

Gradinita nr. 1”, este precizarea facuta de d-na director Natasa Nemes. 

             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu ia cuvantul: „Comisia in plen a decis sa nu avizeze lucrarile la 

Liceul cu Program Sportiv, sub rezerva ca d-nul primar sa se informeze si consilierii interesati sa mearga 

acolo sa vada proiectul pentru a se lamuri. Eu personal am facut-o. La prima vedere parea o lucrare executata 

suplimentar.” 

             “Este adevarat ce spuneti domnule consilier, numai ca se creaza un precedent, care chiar s-a creat mai 

de mult,” este replica d-lui consilier Vasile Dobre. 

             D-nul consilier Neculai Tanase este de parere ca d-nul Primar si d-na Huica au actionat corect apeland 

la cei care au putut sa remedieze problemele, constituind o urgenta. 

             D-na consilier Doina Fodoreanu considera ca lucrarea a fost angajata de conducerea liceului si ar 

trebui ca d-nul primar sa fie anuntat de toti directorii in astfel de cazuri „si sa ne informati si pe noi pentru a 

nu se mai ajunge in situatii de acest fel.” 

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot in forma initiala si nu se adopta obtinand 

19 voturi „abtinere”.  

             Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul facut in comisia de buget, in sensul ca nu se 

aproba cheltuielile pentru lucrarile de la Liceul cu Program Sportiv si nu se aproba, obtinand 4 voturi 

„pentru”, ale d-lor consilieri Romeo Paul Postelnicu, Doina Fodoreanu, Vasile Dobre, Gheorghe Stan si 15 

voturi „abtinere”. 

             Se supune votului proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Daniel Gongu, in sensul 

suplimentarii sumei alocate Gradinitei nr. 1 cu 13 mii lei si se adopta cu 19 voturi „pentru”, devenind 

hotararea nr. 160.   
             Se dezbate proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar absolventei 

Academiei de Studii Economice Bucureşti, Cîrjan Gabriela Alice din Focşani, în vederea acoperirii 

cheltuielilor de transport şi de întreţinere în cadrul programului de masterat în Finanţe al Universităţii 

Aarhus din Danemarca. 

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

hotararea nr.161. 
             Se supune atentiei proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării  

şi completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 298/2006 pentru aprobarea 

înfiinţării şi alegerii formei de gestiune a serviciului public de salubrizare stradală, la nivelul 

municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare.  

             Nu sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 10 voturi „pentru” si 9 voturi 

„abtinere” ale d-lor consilieri Romeo Paul Postelnicu, Doina Fodoreanu, Vasile Dobre, Gheorghe Stan, 

Mugurel Malureanu, Neculai Tanase, Cristinel Susu, Daniel Gongu si Mioara Lazar, devenind hotararea nr. 

162.               
             Se supune dezbaterii punctul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi ajustării 

tarifelor pentru activitatea de colectare, transport şi depozitare a gunoiului menajer şi similar în 

municipiul Focşani, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 80/2007. 

             D-na Presedinte de sedinta, Mioara Lazar considera ca „aceste scumpiri sunt nepotrivite in plina criza, 

cetateanul nu are bani sa plateasca iar noi nu incasam, mai mult decat atat, subscriu propunerii d-lui Vina Ilie, 

care mi se pare interesanta in sensul amplasarii unor dispozitive speciale pentru colectarea peturilor.” 

             D-nul Primar Decebal Bacinschi informeaza plenul ca in municipiul Focsani sunt amplasate astfel de 

dispozitive. 

             Nu sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 10 voturi „pentru” si 9 voturi 

„abtinere” ale d-lor consilieri Romeo Paul Postelnicu, Doina Fodoreanu, Vasile Dobre, Gheorghe Stan, 

Mugurel Malureanu, Neculai Tanase, Cristinel Susu, Daniel Gongu si Mioara Lazar devenind hotararea nr. 

163. 

             „Ma bucur ca s-a aprobat acest proiect pentru ca locuitorii din cartierele Sud si Laminorul vor respira 

un aer mai curat”, este interventia d-lui consilier Emilian Bogdan Matisan.  

              Se supune atentiei proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de calcul al redevenţei 

datorate de SC CUP SA Focşani, în calitate de operator, în baza contractului de delegare a gestiunii 
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serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Focşani, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 62/219/2008. 

             D-nul consilier Neculai Tanase considera ca „daca SC CUP SA Focsani o sa plateasca redeventa catre 

Consiliul local, o sa creasca si pretul la utilitati si nu cred ca este in interesul cetatenilor mai ales in perioada 

de criza. Am putea amana acest lucru pentru un an sau doi cand se va reface economia nationala.” 

             D-nul consilier Vasile Dobre intreaba daca va creste tariful prestatiilor SC CUP SA in urma impunerii 

redeventei si cu cat? 

             D-nul director Gheorghe Vasilescu precizeaza ca nu s-a facut nici un calcul pana la acest moment, dar 

ca va exista cu siguranta o influenta in bine pentru societate. 

             „Suntem in an de criza si majorarea tarifelor nu este bine venita si nu cred ca nu aveti o imagine 

generala a ceea ce inseamna modul in care va influenta tariful aceasta plata a redeventei”, continua d-nul 

consilier Vasile Dobre. 

             D-nul consilier Neagu Nistoroiu informeaza plenul ca „prin Contractul de delegare a gestiunii este 

imperativ necesar sa se tina cont de cerinta privind redeventa. Acest lucru este stipulat si in caietul de sarcini. 

Daca acesta se anuleaza, se face alt contract fara sa se mai treaca si redeventa, daca nu, ea trebuie pastrata.”  

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare in forma initiala se supune la vot si nu se adopta obtinand 

10 voturi „pentru”, ale d-lor consilieri Rodica Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, 

Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Ioan Liviu Oloeriu, Neagu Nistoroiu, George Mardare, 

Laurentiu Felician Doru Veber si 

9 voturi „abtinere”. 

             „Am apreciat ca daca vorbim de tarife trebuie sa spunem ca sunt tarife care privesc institutiile 

subordonate Consiliului Local. Cand o sa vorbim de delegare de gestiune a patrimoniului care apartine in 

universalitatea sa, Consiliul Local, redeventa nu este decat o completare a  gestiunii pe care o delegam celor 

de la CUP SA. Acesta este motivul pentru care am apreciat ca 2/3 este necesar pentru ca acest proiect sa fie 

adoptat.” 

             In continuare se trece la punctul 9 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării 

tarifelor pentru legitimaţiile de călătorie aferente serviciului public de transport urban de călători în 

municipiul Focşani, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 79/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

             D-nul consilier Vasile Dobre ia cuvantul: „grupul de consilieri PD-L considera inoportuna adoptarea 

acestui proiect de hotarare, pentru ca din acelasi motiv de criza, cetatenii merg mai mult pe jos. Daca marim 

tariful, se va micsora si mai mult numarul de calatori. Stim ca SC TRANSPORT LOCAL nu beneficiaza de 

subventie de la Consiliul Local, mai stim ca aceasta societate are probleme financiare, nu putem sa lasam 

societatea sa ajunga la faliment, motiv pentru care vom initia un proiect de hotarare prin care vom solicita 

Consiliului Local majorarea cuantumului beneficiarilor de legitimatii gratuite de la 600 lei la 800 lei si astfel 

societatea va primi mai multi bani.” 

             „Din anul 2006 nu s-a majorat pretul biletului la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani”, intervine 

d-nul Primar Decebal Bacinschi.  

             „Daca bugetul local a putut sa suporte subventia la agentul termic sa suporte si subventia pentru 

transportul in comun”, este de parere d-nul consilier Vasile Dobre. 

             D-nul Primar Decebal Bacinschi intreaba „de unde vom gasi fondurile necesare pentru asigurarea 

gratuitatilor.” 

             „Nu stiu, asta e problema dumneavoastra“, a afirmat d-nul consilier Vasile Dobre.  

             D-nul primar a explicat ca nu exista bani in bugetul local pentru subventionarea transportului public si 

a replicat: „faceti gargara politica pentru 20 de bani. Haideti sa vorbim de buzunarul cetateanului. Oamenii 

mai pot merge si pe jos, dar nu pot sta in frig la iarna, de aceea subventia pentru energie termica era mai 

importanta.” 

              D-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar intervine: „in anexa sunt prezentate tarifele pe transportul in 

comun practicate in alte orase din tara si se poate constata ca acolo unde pretul biletului este mai mic este 

proportional cu gratuitatea pentru pensionari. In Buzau pretul biletului este 1 leu, subventie plus gratuitate 

pentru toti pensionarii. Intr-adevar bugetul local va suporta aceasta cheltuiala. In luna martie am initiat acel 

proiect de hotarare prin care am dorit sa dam acele legitimatii gratuit si cuantumul era la 10 mil. lei vechi. 

Poate ca era mai bine daca am fi votat acel proiect, sau macar cuantumul sa fi fost la 8 mil. lei vechi. Ma 
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bucur ca ati ajuns la aceasta concluzie, fiind cea mai buna. La toate intalnirile cu cetatenii si d-nul primar 

poate sa confirme acest lucru, am participat, mai putin la o intarnire si toti pensionarii au solicitat acest lucru.” 

             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu afirma ca „reprezentantul Consiliului Local in Adunarea Generala 

a Actionarilor este din partea PNL. Consiliul de Administratie este un consiliu format cu pondere din acelasi 

partid. Din partea PSD nu exista nici un membru in acel consiliu. Oamenii politici numiti de dumneavoastra 

propun aceasta crestere de tarife, plecand de la o cunoastere a realitatii societatii comerciale, evident ca ei stiu 

mai multe decat noi. Aici se spune invers, acest lucru eu nu-l inteleg.” 

             D-nul consilier Radu Nitu intervine: „nu as vrea sa facem o nedreptate. Societatea de Transport Public 

nu a marit pretul pentru veterani, vaduve de razboi, persoane cu handicap si elevi. Citind materialul si vazand 

alte orase, plus ponderea in 

structura de cheltuieli, eu consider ca trebuie sa adoptam acest proiect de hotarare. De asemenea este 

preocuparea pentru un transport civilizat, prin achizitionarea a doua midibuze si exista in continuare 

preocupare din partea conducerii societatii in acest sens.” 

             „D-le Secretar, as vrea sa dati un raspuns: Consiliul de Administratie  al Companiei de Utilitati 

Publice Focsani vine cu propunerea pentru modificarea tarifelor printr-o adresa. Care era calea pe care eu 

trebuia sa o urmez?”, intreaba d-nul Primar Decebal Bacinschi. 

             D-nul Secretar Eduard Marian Corhana raspunde: „exact asa cum ati procedat, ati initiat proiectul de 

hotarare, a fost supus aprobarii Comisiei de specialitate si astazi este supus adoptarii Consiliului Local. Mai 

fac precizarea ca si acest proiect a fost afisat pe site-ul Primariei Municipiului Focsani pe o perioada de o 

luna.” 

            D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu precizeaza ca „reprezentantul AGA este reprezentantul 

comunitatii locale nu este reprezentantul PNL. Ca este membru al PNL nu contesta nimeni si din aceasta 

perspectiva, punctul de vedere al reprezentantului AGA  este cel pe care si l-a exprimat, dar asta nu inseamna 

ca este obligatoriu si pentru noi, poate la alte partide este litera de lege, in partidul nostru nu se intampla acest 

lucru. Cat priveste partea de majorare a tarifelor, eu as vrea sa-mi dati voie d-na presedinte sa pun cateva 

intrebari d-lui director, pentru ca, dupa stiinta mea, in toata lumea civilizata, transportul in comun este gratuit. 

Asa se intampla si in tari cu un PIB foarte ridicat si in tara noastra, in toate localitatile care au un asemenea 

serviciu. Din informatiile pe care le am, serviciul nostru de transport a reusit sa ia foarte putini bani din 

bugetul local. Dotarea cu microbuze s-a facut prin efort propriu. Stiu ca s-au luat sapte microbuze din banii 

produsi in special din activitati anexe obiectului principal, iar municipalitatea, prin grija primarului a alocat 

bani pentru doua microbuze. Astazi societatea se afla intr-un anumit blocaj financiar si de aceea si aceasta 

solicitare. Totusi, doresc sa spun d-lui primar punctul meu de vedere ca si cetatean. Sigur ca este important si 

20 bani, la fel de important este si o suma mai mare, dar important este ca noi sa avem intelepciunea sa 

ajungem la ceea ce este mai important si anume sa gasim o modalitate ca Societatea de Transport Public sa nu 

sufere, iar pe de alta parte, cetateanul sa nu scoata mai multi bani din buzunar. Asta este de fapt problema 

asupra careia trebuie sa ne aplecam. Daca imi permiteti, voi pune acele intrebari:  

      1. ce subventie primeste societatea din partea municipalitatii la aceasta ora? 

      2. daca prin amendamentul propus de d-nul consilier Dobre vis a vis de proiectul de hotarare si de 

hotararea care a rezultat la  propunerea dumneavoastra, este ajutata societatea sau nu? 

             D-nul director Ion Diaconu informeaza audienta ca societatea Transport Public nu primeste subventie 

din partea municipalitatii, ci acorda bani care acopera doar cheltuielile cu legitimatiile pentru persoanele cu 

handicap, pentru veterani de razboi si vaduvele acestora si pentru persoanele cu handicap. 

             D-nul consilier Vasile Dobre continua: „intreb pe d-nul director daca noi am aprobat subventia unor 

bilete de calatorie pe transport, inseamna ca vi s-a subventionat activitatea dumneavoastra? Noi Consiliul 

Local si Primaria ajutam cetatenii si nu societatea de Transport Local. Sunt unitati in tara care beneficiaza de 

subventie directa catre bugetul societatii?” iar d-nul director Ion Diaconu raspunde afirmativ. 

             D-na consilier Doina Fodoreanu doreste sa-si exprime o parere in sensul ca „majorarea tarifelor se 

face conform indicelui de inflatie. Toti suntem vinovati ca s-a ajuns in aceasta situatie. Daca nu am fi votat 

politic si am fi acceptat sa votam  

indexarea anual, nu se ajungea aici. Daca nu vom vota in interesul cetatenilor, sa fim realisti si vom vota 

politic in continuare, vom ajunge in aceasta situatie.” 

             D-nul consilier Neculai Tanase, doreste sa accentueze spusele d-lui consilier Romeo Paul Postelnicu 

si anume ca „problema SC Transport Public este lipsa de subventie. Se stie ca in intreaga lume transportul 

public este subventionat, dar trebuie si sa recunoastem ca bugetul municipiului Focsani este sarac, din pacate, 
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pentru ca baza de impozitare este foarte mica. Nu poti sa ai buget si pentru subventionarea transportului 

public si pentru energia termica, daca te bazezi numai pe impozitul de la cetateni.” 

             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu intervine: „se vorbeste aici despre lipsa de subventii ca si cum ar fi 

vina cuiva. Stimati colegi, initiati un proiect sa subventionati 100% transportul public, iar ca, Consiliul de 

Administratie are vointa proprie, ca nu-i ca la altii, este, asa cum a spus d-nul primar, gargara.” 

             D-nul consilier Vasile Dobre face observatia: „nu avem buget pentru ca nu am avut investitii in 

ultimii 10 ani in municipiu si d-nul consilier Tanase avea dreptate ca bugetul nu se constituie decat din 

impozitul de la cetateni. Daca am fi avut activitati economice pe raza municipiului Focsani am fi avut mult 

mai multi bani si ar fi existat posibilitatea subventionarii transportului public si a energiei termice.” 

             In replica, d-nul Primar Decebal Bacinschi intervine: „ati vehiculat ideea ca in Focsani nu am atras 

investitori si ca nu avem industrie. In Focsani nu a mers niciodata industria. Am purtat discutii cu istorici, cu 

oameni care s-au ocupat de viata economica si sociala a municipiului Focsani. Focsaniul a fost un targ de 

comercianti, de prestari servicii. S-a incercat cu Laminorul, Mase Plastice, ROMSEH, dar toate acestea au 

falimentat. S-a vorbit de acele parcuri industriale. Toate societatile care incheiase contracte cu Primariile din 

alte orase s-au retras, ramanand cu banii cheltuiti. Credeti ca in Focsani s-ar fi fabricat vreodata Mercedes-uri, 

tractoare? eu nu cred. La noi se dezvolta contructiile, comertul, turismul, serviciile.” 

             D-nul consilier Vasile Dobre, ca drept la replica: „eu nu contest ca lucrurile au stat asa in Focsani, dar 

s-au schimbat timpurile domnule primar. Avem datoria sa incercam sa creem un parc industrial si sa atragem 

investitori, care aduc profit la buget.” 

             D-nul consilier Gheorghe Stan ia cuvantul: „nu pot sa fiu de acord cu dumneavoastra domnule primar 

ca nu se poate face industrie, mai ales cand ati facut referire la ISEH, care pe vremuri era nu numai mandria 

orasului ci si a tarii. Haideti sa vedem pe mana cui au intrat toate aceste fabrici de carer s-a ales praful si 

vedeti ce s-a intamplat in alte orase din tara.” 

             D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu doreste ca pozitia domniei sale sa se fi inregistrat si pe banda 

magnetica si sa se fi consemnat si in procesul verbal si as vrea sa spun colegului ca nu am folosit acele 

cuvinte pe care le-a repetat, pentru ca eu nu le folosesc vreodata in discutie, ci doar am vrut sa spun raspicat 

ca suntem aici sa rezolvam anumite probleme, printre care si aceasta pe care o avem acum in dezbatere si ca 

indifrent cine este membru in AGA la Transport Public, la ENET, reprezinta municipalitatea si nu un anumit 

partid politic si ca ceea ce ne transmite noua este o parere, o anumita informare sau o analiza si noi de aceea 

suntem aici, sa incercam sa analizam si nu trebuie sa ne insusim ceea ce ne trimite cineva ca informare sau 

raport. Sper colegul meu, dupa sedinta sa audieze banda.” 

             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu considera ca „daca aveti oameni in AGA ce se presupun a fi 

specialisti care cunosc situatia societatii, problemele, analiza pe un viitor scurt, ce se intampla cu societatea, 

sa nu spuneti ca sunt parasutati acolo si nu mai tin legatura cu partidul care i-a trimis acolo. Ei nu au fost 

trimisi acolo de noi ci de  

dumneavoastra. Asta spuneam, ca daca aveti pretentia ca cei care fac parte din aceste Consilii de 

Administratie sunt profesionisti, dumneavoastra veniti acum si ii contraziceti. Aceasta era neintelegerea mea. 

Nu am spus alceva decat ca, dumnealor propun ceva si dumneavoastra ii negati cu multa tarie.” 

             D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu doreste sa faca o remarca: „nu aveti ci avem, pentru ca acel 

om a trecut prin aceasta autoritate, nu a ajuns acolo de pe strada.” 

            D-nul Vintila Ion doreste sa ia cuvantul, d-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar supune la vot si nu 

se aproba, obtinandu-se 9 voturi „pentru” si 10 voturi „abtinere”, dar d-na presedinte de sedinta il invita sa ia 

cuvantul, iar d-nul Vintila Ion renunta, parasind sala. 

             Nu mai sunt discutii si proiectul de hotarare se supune la vot, se adopta cu 10 voturi „pentru” ale d-lor 

consilieri Rodica Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru, Bogdan Emilian 

Matisan, Ioan Liviu Oloeriu, Neagu Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu Felician Doru Veber si 9 voturi 

„abtinere” si devine hotararea nr. 164 

              Se da citire proiectului de hotărâre privind acordarea Diplomei de longevitate şi a unui premiu 

anual în valoare de 500 lei, persoanelor în vârstă de peste 90 de ani inclusiv, cu domiciliul în 

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

hotararea nr. 165.  
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             Se supune dezbaterii proiectul de hotărâre privind acordarea Diplomei de fidelitate şi a unui 

premiu în valoare de 500 lei, din bugetul local al municipiului Focşani, cuplurilor focşănene care 

împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.              
             Nu sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 19 voturi „pentru”, devenind 

hotararea nr. 166.  

             Se discuta proiectul de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Serviciului  Public 

de Asistenţă Socială Focşani a unui post de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în post de 

inspector, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare.  

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

hotararea nr. 167.  

             Se trece la proiectul de hotărâre privind abrogarea poziţiilor nr. 28, 55, 201, 225 şi 388 din 

anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 108/2004, a poziţiei nr. 206 din anexa 

la Hotărârea Consiliului Local nr.  203/2002 şi a poziţiei nr. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

16/2009 pentru aprobarea listei  nominale pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate 

închirierii. 

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

hotararea nr. 168.  

             Se dezbate proiectul de hotărâre privind aprobarea listei  nominale cu persoanele cărora 

urmează să li se repartizeze locuinţele pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 cu modificările şi completările 

ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local nr.110/2009 privind aprobarea listei  de priorităţi. 

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

hotararea nr. 169. 

             Se supune discutiei proiectul de hotărâre privind aprobarea  unui schimb de locuinţe ANL 

situate în Focşani, Cartierul Tineretului Sud solicitate de titularii contractelor de închiriere în 

conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată.            
             Nu sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 19 voturi „pentru”, devenind 

hotararea nr. 170.  

             Se supune atentiei proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiţiilor ca urmare a 

extinderii de spaţiu pentru un număr de 2 familii din 

imobilul situat în Focşani, Aleea Căminului, nr. 12, bl. G2 în conformitate cu Legea locuinţei nr. 

114/1996, republicată şi modificată. 

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

hotararea nr. 171. 

             Se dezbate proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 327/2006 pentru aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici proiect tehnic de execuţie în faza unică pentru  obiectivul de investiţii: ,,Reparaţii 

capitale sediu şcoală şi anexe Liceul Pedagogic” din municipiul Focşani, modificată. 

             D-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar ia cuvantul: „inteleg ca Liceul Pedagogic solicita o 

suplimentare pentru dotari, intreabarea mea este daca a fost pusa la punct cantina pentru a deservi elevii, iar d-

na director o informeaza ca s-a realizat acoperisul si cantina poate sa functioneze in prezent. 

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 

devenind hotararea nr. 172. 

             Se supune atentiei proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 - bunuri 

imobile, la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.167/2003 pentru însuşirea 

inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Focşani, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 19 voturi „pentru”, 

devenind hotararea nr. 173. 

             Se prezinta proiectul de hotărâre privind închiderea lucrărilor de execuţie la obiectivul de 

investiţii: ,,Amenajare Cimitir Sud” situat pe centura de ocolire a municipiului Focşani, Calea 

Munteniei nr. 57, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/1993. 

             D-na consilier Doina Fodoreanu sesizeaza: „in campania electorala din anul 2008 toate partidele 

promiteau cetatenilor din Sud ca vor avea un cimitir, iar acum    d-nul primar initiaza un proiect prin care 
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solicita acordul pentru inchiderea acestui obiectiv de investitii. As avea cateva intrebari, la care doresc un 

raspuns acum, daca se poate, daca nu, in scris: 

         1. care este valoarea necesara continuarii investitiei? 

         2. ce sume de la bugetul local s-au cheltuit pana acum? 

         3. ce lucrari mai sunt necesare? 

             Daca se motiveaza in raport ca avizele de la DSP, APM au fost negative, de ce nu le avem anexate la 

proiectul de hotarare. Nici o institutie nu da un aviz negativ ci un aviz prin care impune anumite conditii. 

Avizul negativ al unei institutii se da foarte greu. Sa vedem si noi care sunt avizele negative si nu inteleg de 

ce anul trecut panza freatica nu era la suprafata si se putea da drumul investitiei si anul acesta iar este la 

suprafata. De aceea am niste nelamuriri vis a vis de acest proiect de hotarare.” 

             D-nul consilier Emilian Bogdan Matisan face precizarea ca PSD nu a promis cetatenilor un cimitir. 

„Pentru ca lucrarea respectiva nu mai poate fi continuata din motive tehnice, as vrea sa informam opinia 

publica ca pe ordinea de zi a acestei sedinte exista si un proiect de hotarare prin care se vizeaza extinderea 

Cimitirului Sudic cu 4 ha.” 

             D-na consilier Doina Fodoreanu sesizeaza ca din raport nu rezulta ca extinderea Cimitirului Sudic 

satisface necesitatile municipalitatii, ci se specifica ca pe langa extinderea cimitirului este necesara 

achizitionarea unor suprafete de teren de la niste persoane particulare. Deci nu motivati domnule consilier ca 

cele 4 ha satisfac necesitatile orasului.”             

            In replica, d-nul consilier Emilian Bogdan Matisan: „proiectul de hotarare este la mapa si daca va fi 

adoptat depide de noi toti.” 

             D-nul consilier Vasile Dobre precizeaza ca din discutiile purtate cu d-nul Nicolae Latcan, fost primar 

al municipiului Focsani, care a demarat aceasta investitie, a rezultat ca avizele DSP si Drumuri Nationale 

exista, pentru ca nu s-ar fi largit soseaua in acea zona pe patru benzi. 

            Cat priveste panza freatica, nici vorba de asa ceva, pe aceeasi directie se afla investitia d-lui Malinoiu 

care are un subsol de 15 m adancime.” 

             D-nul consilier Emilian Bogdan Matisan este de parere ca „daca am fi citit cu atentie raportul am 

putea lua in calcul faptul ca pentru a accede in cimitir, coloana mortuara ar  trebui sa traverseze centura de 

ocolire a municipiului care este drum national, clasificat si ca traseu de drum european (E85). In acest fel se 

influenteaza in mod negativ circulatie rutiera din  zona, care este clasificata ca punct negru, deoarece in acest 

sector s-au produs foarte multe accidente rutiere cu consecinte foarte grave.        

             Domniue consilier, daca traversam strada (E85) ar trebui sa oprim circulatia?” 

             D-nul Primar Decebal Bacinschi conchide: circulatia in acea zona este bara la bara, dar s-a mers pe 

urmatoarea idee, in Focsani sunt doua cimitire reprezentative, cimitirul Nordic si Sudic, ceea ce dorim este sa 

le extindem. Se va face o inventariere a mormintelor pentru ca sunt unele vechi pe care nu le mai ingrijeste 

nimeni.  Pentru ca in zona unde se dorea sa se faca Cimitirul Sud, in urma unor discutii purtate cu Agentia 

Nationala pentru Locuinte, s-a propus sa construiasca un cartier de locuinte avand asigurate utilitatile si niste 

locuinte cu credit ipotecar. Suntem in discutii cu Unitatea Militara pentru a prelua niste terenuri in vederea 

realizarii unui cimitir si a unui parc in Cartierul Sud. 

             D-nul consilier Vasile Pintilie informeaza plenul ca in zona Cimitirului Sud, intr-o scurta perioada de 

timp s-au depozitat deseuri solide, drept pentru care nu a mai fost pretabil pentru cimitir. „Mai mult, miscarea 

apelor subterane, chiar daca este seceta si in urma unor studii efectuate s-a ajuns la concluzia ca in zona Sud, 

chiar la blocurile I.1 si I2, panza freatica a ajuns aproape la suprafata. Chiar in Cimitirul Nordic avem 

probleme la veterani si la ofiterii inmormantati in acel amplasament, cu ridicarea nivelului freatic chiar daca 

nu au fost precipitatii. Miscarea in subteran nu este legata numai de precipitatiile de la suprafata.” 

             „Argumentele d-lui consilier Vasile Pintilie sunt pertinente, dar v-as ruga sa ne aplecam asupra 

acestui proiect si sa analizam solutiile propuse, de aceea propun amanarea proiectului de hotarare dupa 

purtarea unei discutii si sa analizam toate argumentele care s-au adus, pentru ca numai ce scrie in material nu 

mi se pare ca este insuficient. Marirea capacitatii celor doua cimitire poate sa fie o solutie, poate sa fie 

suficient pentru municipiul nostru si in acel loc sa ridicam un cartier de locuinte, dar intreb, daca panza 

freatica este la suprafata, nu afecteaza si cartierul de locuinte?”, este interventia d-lui consilier Romeo Paul 

Postelnicu. 

             „Se vor gasi solutii tehnice pentru costruirea de locuinte, dar problema de fond va rog sa o retineti, ca 

suprata a fost acoperita cu deseuri solide si nu se mai pot sapa morminte”, este raspunsul d-lui consilier Vasile 

Pintilie.  
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             „Investitiile pe care le avem acolo le putem fructifica, sa nu aruncam niste bani pe fereastra”, 

continua d-nul consilier Romeo Paul Postelnicu. 

             D-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar intreaba pe d-nul primar: „proiectul acesta este legat de 

proiectul de hotarare urmator. In proiectul 20 se precizeaza exact coordonatele Cimitirului Sud, respectiv 

tarlaua, parcela, nu credeti ca ar fi potrivit ca si la proiectul in discutie sa se precizeze aceste coordonate?” iar 

d-nul Primar Decebal Bacinschi precizeaza ca la proiectul de hotarare de la pozitia 19 s-a scris denumirea  

obiectivului de investitii de la acea data.  

             „Nu s-a aprobat la Consiliul Judetean Vrancea acum o luna sau doua proiectul noii centuri a 

municipiului Focsani? intreaba d-na consilier Doina Fodoreanu. 

             D-nul consilier Vasile Dobre propune: „daca suprafata respectiva a fost acoperita cu deseuri solide sa 

se faca o comisie de ancheta si daca lucrurile stau asa, sa fie pusi la plata cei vinovati, pentru ca nu au asigurat 

paza acelui obiectiv.” 

             D-nul Primar Decebal Bacinschi explica: „in acel loc era o groapa care s-a acoperit cu toate sparturile 

de beton, apoi s-a acoperit cu un strat de pamant de 80 – 100 cm. Ulterior gardul a fost rupt si s-au carat 

deseuri. S-a carat molozul depozitat, dar d-nul consilier Vasile Pintilie facea referire la deseurile solide care se 

afla in adancime.” 

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare in forma initiala se supune la vot si nu se adopta cu 10 

voturi „pentru” ale d-lor consilieri Rodica Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin 

Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Ioan Liviu Oloeriu, Neagu Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu Felician 

Doru Veber si 9 voturi „abtinere”. 

             D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu considera ca pentru adoptarea hotararii este necesar 2/3 voturi, 

pentru ca investitiile se fac din fondurile municipalitatii, iar bugetul municipalitatii este in patrimoniul 

municipalitatii.” 

             „Am asimilat acest proiect ca fiind o documentatie de urbanism si am invocat art. 2, lit. e), care are 

nevoie de 11 voturi, majoritatea consilierilor locali in functie. Este o hotarare simpla, fiind vorba de o sistare a 

unei lucrari care priveste organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatii”, este precizarea d-lui Secretar 

Eduard Marian Corhana. 

             In replica, d-nul consilier Romeo Paul Postelnicu: „va reamintesc ca lucrarile, chiar daca sunt in curs, 

fac parte din patrimoniul municipalitatii. Este vorba de o investitie care poate sa fie finalizata prin procesul 

verbal de receptie, moment in care acel bun care a suferit un proces de investitie este consemnat in 

patrimoniu, dar pana la momentul procesul verbal de investitie, bunurile respective, ca sunt panouri, schele 

sau alte materiale, toate fac parte din patrimoniul municipalitatii. Am propus si nu ati supus la vot propunerea 

mea.” 

             D-na consilier Doina Fodoreanu intreaba pe d-nul primar daca „atunci cand   s-a sistat investitia la 

Cimitirul Sud nu s-a intocmit un proces verbal?” 

             Se supune discutiilor proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafaţă de 

35100,00 m.p., situat Focşani, Calea Munteniei T. 83, P. 435, din domeniul public al municipiului 

Focşani, în domeniul privat al municipiului Focşani, ca urmare a închiderii lucrărilor de execuţie la 

obiectivul de investiţii ,,Amenajare Cimitir Sud”. 

             D-nul consilier Neculai Tanase sesizeaza ca „in proiect nu se mentioneaza la ce se folosesc acesti 

35.000 mp.” 

            „La proiectul 19 este anexata adresa Agentiei Nationale pentru Locuinte, prin care se precizeaza 

utilitatea acestei suprafete”, precizeaza d-nul Primar Decebal Bacinschi. 

             „ANL nu este in stare sa termine locuintele incepute si doreste sa inceapa un alt cartier? este 

interventia d-lui consilier Mugurel Malureanu, iar d-nul primar ii 

raspunde ca acesta este un alt program. 

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare in forma initiala se supune la vot si nu se adopta obtinand 

10 voturi „pentru” ale d-lor consilieri Rodica Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, 

Constantin Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Ioan Liviu Oloeriu, Neagu Nistoroiu, George Mardare, 

Laurentiu Felician Doru Veber si 9 voturi „abtinere”. 

             Se trece la punctul 22 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind încredinţarea în folosinţă 

gratuită către SC GDF SUEZ Energy România SA a terenului în suprafaţă de 1,00 m.p., situat în 

Focşani, Aeea 1 Iunie, T.205, P.11236, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, în 
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vederea construirii unei staţii de protecţie catodică, pe durata contractului de concesiune a 

serviciului de distribuţie a gazelor naturale în municipiul Focşani.  

             D-nul consilier Vasile Dobre informeaza plenul ca la Comisia pentru buget s-a facut un amendament, 

in sensul ca societatea sa plateasca 500 lei/l/mp/luna pentru suprafata inchiriata. 

             Daca se face aceasta propunere va trebui sa se modifice proiectul de hotarare, pentru ca se stipuleaza 

incredintarea in folosinta gratuita. In aceasta conditie se va scoate la licitatie si pretul minimum de pornire va 

fi 500 lei/mp/luna. 

             Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta, 

obtinand 19 voturi „abtinere”. 

             Se supune votului proiectul de hotarare cu amendamentul facut la comisia de specialitate, in sensul 

perceperii sumei de 500 lei/mp/luna si se adopta cu 19 voturi „pentru, devenind hotararea nr. 174. 

             Se supune dezbaterii proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului 

Local nr. 95/252/2008, pentru aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani către 

Asociaţia ,,Clubul Pensionarilor din municipiul Focşani”, a spaţiului în suprafaţă utilă de 55,30 m.p., 

din incinta Punctului Termic nr. 55(56bis) din str. Greva de la Griviţa, ce aparţine domeniului public al 

municipiului Focşani, în vederea desfăşurării activităţii specifice. 

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta obtinand 19 voturi „pentru”, 

devenind hotararea nr. 175. 

             In continuare se discuta proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Local nr.102/2009 pentru aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită, pe perioada 

existenţei construcţiei, a terenului în suprafaţă de 500,00 m.p., situat în Focşani, Calea Munteniei T. 83, 

P.435, judeţul Vrancea, aparţinând domeniului public al municipiului Focşani, către Parohia ,,Sf. 

Cuvios Vasile de la Poiana Mărului”. 

             D-nul Primar Decebal Bacinschi informeaza plenul ca „in sedinta Comisiei de urbanism s-a hotarat ca 

proiectul sa ramana asa cum a fost el initiat si sa se elibereze autorizatie de construire provizorie, pentru 

construirea unei case de rugaciuni.  

             D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu propune sa se discute la sedinta urmatoare cele trei proiecte de 

hotarare.  

             D-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar este de parere ca sa se adopte acest proiect, pentru ca preotul 

este mereu intrebat de Episcopia Buzaului si Vrancei daca mai construieste ceva sau nu. 

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare in forma initiala se supune la vot si se adopta cu15 voturi 

„pentru” ale d-lor consilieri Rodica Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin 

Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Ioan Liviu Oloeriu, Neagu Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu Felician 

Doru Veber, Mioara Lazar, Mugurel Malureanu, Daniel Gongu, Cristinel Susu, Neculai Tanase si 4 voturi 

„abtinere” ale d-lor consilieri Gheorghe Stan, Doina Fodoreanu, Vasile Dobre si Romeo Paul Postelnicu, 

devenind hotararea nr. 176. 

             D-na Presedinte de sedinta, Mioara Lazar anunta ca a sosit in sala si  d-nul  

consilier Adrian Colin, la sedinta fiind prezenti 20 consilieri locali.  

             In continuare prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea stabilirii locaţiei şi a încheierii 

căsătoriilor în incinta Teatrului Municipal Focşani ,,Mr. Gh. Pastia” situat în Focşani, str. Republicii 

nr. 77, judeţul Vrancea, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale. 

             „Salut si eu aceasta initiativa pentru ca astfel cuplurile care se casatoresc vor beneficia de o locatie 

mai frumoasa”, este opinia d-nei Presedinte de sedinta. 

             D-nul consilier Vasile Dobre precizeaza: „sunt de acord cu aceasta hotarare, dar intreaba pe d-nul 

primar daca sambata si duminica sunt activitati la Teatru, cum se procedeaza? Si in conditiile in care se pot 

derula concomitent aceste activitati as dori sa propun ca si casatoriile programate in cursul saptamanii sa se 

oficieze in aceesi locatie, pana vom gasi o alta locatie adecvata.” 

             „Domnii directori de la Teatru si de la Evidenta Populatiei au convenit sa-si faca programul in asa fel 

incat sa nu se suprapuna activitatile. In cursul saptamanii se vor efectua la sediul Casei Casatoriilor pentru ca 

acolo sunt actele acestui serviciu. In cursul saptamanii casatoriile se oficiaza gratuit. Este foarte greu sa 

aducem toate actele si personalul dupa care sa le transportam inapoi. Sunt o serie de familii care   nu-si pot 

permite sa plateasca taxa de oficiere pentru zilele de sambata si duminica”, este motivatia d-lui Primar 

Decebal Bacinschi. 

             D-nul consilier Vasile Dobre este de parere ca se creaza o discriminare intre cei saraci si cei bogati.  
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            „Nu ne-am gandit sa facem o discriminare, pentru ca, de regula, in cursul saptamanii se 

casatoresc familii care se grabesc pentru ca pleaca in alta tara. Sambata si duminica se oficiau casatorii contra 

unei taxe si la sediul Casei Casatoriilor. Taxele pentru sambata dimineata si dupa-amiaza si pentru duminica 

dimineata sunt de 100 lei, iar pentru duminica dupa-amiaza de 500 lei, daca dumneavoastra doriti sa le 

modificati puteti sa o faceti”, este interventia d-lui primar.  

             D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu roaga pe d-nul primar sa gaseasca o solutie pentru ca acestea 

sa aiba sediul in centrul orasului, „pentru ca daca le trimitem spre extremitatile orasului nu facem decat sa 

creem greutati cetatenilor si poate nu ar fi lipsit de interes sa purtam o discutie cu colegii de la Consiliul 

Judetean pentru ca au mai multe spatii care sunt nefolosite, Casa Zisu si altele.” 

             D-nul Primar Decebal Bacinschi informeaza plenul: „suntem in discutie pentru doua locatii, este 

vorba de un sediul al Jandarmeriei, in spatele Supermarketului G Market unde dorim sa mutam Politia 

Comunitara si pentru actualul sediu al Jandarmeriei, unde vom putea muta Evidenta Populatiei si Casa 

Casatoriilor.” 

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

devenind hotararea nr. 177. 

             Proiectul de hotărâre privind interzicerea amplasării de panouri electorale pe spaţiul verde şi în 

sensuri giratorii aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani a fost retras de catre initiatori. 

             Se trece la proiectul de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Focşani, ing. 

Decebal Bacinschi să semneze contractul de cofinanţare pentru acordarea accesului la sistemul de 

distribuţie a gazelor  

naturale prin extinderea conductei de distribuţie din str. Mărăşeşti, municipiul Focşani, încheiat între 

Primăria municipiului Focşani şi SC GDF SUEZ Energy România SA.          

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

hotararea nr. 178. 
             Se prezinta punctul 27 din ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind  

aprobarea Avizului Prealabil de Oportunitate nr. 6/15.07.2009, privind elaborarea Planului Urbanistic 

Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent, pentru sediu firmă cu locuinţă de serviciu, DJ 

204 E Focşani-Petreşti, T.30, P.153. 

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

hotararea nr. 179.             
             Se supune atentiei proiectul de hotărâre privind aprobarea Avizului Prealabil de Oportunitate 

nr. 7/15.07.2009, privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent, garaj maşini transport, service şi sediu firmă, Focşani - Abator Mîndreşti, T.56, P.235, care are 

toate avizele. 

             Nu sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 14 voturi „pentru” si 6 voturi 

„abtinere” ale d-lor consilieri Mugurel Cosmin Malureanu, Daniel Gongu, Neculai Tanase, Adrian Colin, 

Cristinel Susu si Mioara Lazar, devenind hotararea nr. 180. 

             Se da citire proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Spălătorie 

auto 3 celule, alimentaţie publică-bar şi locuinţă”, str. Mare a Unirii, nr. 358, Focşani. 
             In sedinta Comisiei de urbanism se propune obtinerea acceptului riveranilor.  

             Nu sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot in forma initiala si nu se adopta obtinand 20 

voturi „abtinere”. 

            Se supune votului proiectul de hotarare cu amendamentul facut in Comisia de specialitate si se adopta 

cu adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 181.             

            Se trece la  proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Cabinet 

stomatologic, farmacie şi locuinţă”, str. Mărăşeşti nr. 25, Focşani. 

             D-nul consilier Emilian Bogdan Matisan precizeaza ca proiectul de hotarare nu are avizul Comisiei de 

urbanism. 

             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu motiveaza ca s-a abtinut la vot pentru ca „acea constructie va bloca 

accesul in zona, fiind amplasata intre cele doua blocuri, dar ulterior proiectul de hotarare a primit avizul CTE, 

adica mai multi specialisti si-au dat acceptul.” 

             D-nul Primar Decebal Bacinschi explica: „acest teren a fost revendicat prin Legea nr. 10/2001. 

Proprietarul doreste ca construiasca pe aceasta suprafata si a cerut 
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acces printre doua blocuri.” 

             D-nul consilier Mugurel Malureanu constata: „acest proiect de hotarare a mai fost picat de vreo doua-

trei ori. Se pare ca mergem pe principiul sa-l bagam pana trece.” 

             „Intr-adevar a mai fost supus adoptarii, s-au cerut niste modificari, pe care le-au facut si a depus din 

nou cerere, iar noi am fost obligati sa-l introducem pe ordinea de zi”, este raspunsul d-lui primar. 

             D-nul consilier George Mardare precizeaza: „pe teren ni s-a prezentat altceva si anume, constructia 

respectiva urma sa fie lipita de cele doua blocuri, adica sa se inchida posibilitatea de acces.” 

             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu propune celor de la serviciul urbanism ca „atunci cand avem PUZ-

uri mari faceti o zonare a subiectului proiectului pentru ca sa putem identifica mai usor zona de interes.” 

             D-nul consilier Vasile Dobre este de acord cu d-nul consilier George Mardare,: „nu ni s-a prezentat 

cum ca ar exista suprafata de 6 m intr-o parte si in alta si nu am inteles ca s-au facut modificari fata de 

precedentele solicitari de a obtine aprobarea  

acelui PUZ.” 

             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu intervine: „noi respectam principiul specialitatii, respectiv decizia 

CTE-ului, care este format  dintr-un numar de specialisti si colegi de ai nostri care si-au dat  avizul. Altfel 

acest proiect de hotarare nu ar fi ajuns pe masa noastra. Noi suntem pusi in situatia sa observam ca e o 

problema de acces in caz de incendiu, cataclism si in acest caz noi ne pronuntam pe oportunitate, nu putem sa 

ne pronuntam tehnic, iar pe oportunitate nu voi vota, pentru ca nu stiu daca este oportuna o farmacie in zona. 

In concluzie, rog CTE-ul sa fie mai serios cand isi da avizul, pentru ca in viitor  grupul PSD nu va mai vota 

PUZ-urile.” 

            Nu sunt mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si nu se adopta obtinand 20 voturi 

„abtinere”. 

            Se supune dezbaterii proiectul de hotărâre privind avizarea funcţionării teraselor sezoniere 

amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focşani. 

             D-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar intreaba daca li s-a pus in vedere proprietarilor de terase 

sezoniere sa nu deranjeze cu zgomutul cetatenii, dupa ora 24, iar d-nul primar raspunde: “acum se aproba 

concesionarea terenului, iar programul de functionare si nivelul de zgomot le vor fi comunicate cand vor 

solicita autorizatia de functionare.” 

             Se supune la vot fiecare articol in parte: 

         Art. 1 - Str. Republicii nr. 69 – SC CLASSIC STYLE SRL – are  avizul  comisiei  de specialitate si 

se aproba cu 14 voturi “pentru” si 6 voturi “abtinere” ale d-lor consilieri Adrian Colin, Mugurel Malureanu, 

Mioara Lazar, Neculai Tanase, Daniel Gongu si Cristinel Susu.  

Art. 2 – Str. Panduri nr. 7, bl. 29 – SC EDIL SERVIS COM IMPEX SRL – are  

avizul comisiei de specialitate si nu se aproba cu 13 voturi „pentru” si 7 voturi „abtinere” ale d-lor consilieri 

Doina Fodoreanu, Adrian Colin, Mugurel Malureanu, Mioara Lazar, Neculai Tanase, Daniel Gongu si 

Cristinel Susu.  

Art. 3 – Str. Panduri nr. 18 – SC KAUFESHOP SRL - are  avizul  comisiei  de  

specialitate si se aproba cu 14 voturi “pentru” si 6 voturi “abtinere” ale d-lor consilieri Adrian Colin, Mugurel 

Malureanu, Mioara Lazar, Neculai Tanase, Daniel Gongu si Cristinel Susu.  

Art. 4 – B-dul Dimitrie Cantemir nr. 25 SC EUROPA SA - are  avizul  comisiei   

de specialitate si se aproba cu 14 voturi “pentru” si 6 voturi “abtinere” ale d-lor consilieri Adrian Colin, 

Mugurel Malureanu, Mioara Lazar, Neculai Tanase, Daniel Gongu si Cristinel Susu. 

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot fara pozitia nr. 2 si se adopta cu 14 voturi 

“pentru” si 6 voturi “abtinere” ale d-lor consilieri Adrian Colin, Mugurel Malureanu, Mioara Lazar, Neculai 

Tanase, Daniel Gongu si Cristinel Susu, devenind hotararea nr. 182.  

             Se da citire proiectului de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor 

terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, 

pentru extinderea acestora. 

             Se supune la vot fiecare articol in parte: 

Art. 1 - Str. Bucegi nr. 26A – SC ATREYA SRL – are avizul comisiei de  

specialitate si se aproba cu 20 voturi „pentru”. 

Art. 2 - B-dul Independentei nr. 44, ap. 2 – Costin Marian – are avizul  

comisiei de specialitate si nu se aproba cu 20 voturi „pentru”; 

Art. 3 - Str. Dr. Telemac nr. 10, ap. 4 – Rusu Paul – are avizul comisiei de  
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specialitate si se aproba cu 20 voturi „pentru”. 

Art. 4 - Str. Lupeni, nr. 4A, ap. 2 – Dumitrescu Gheorghe – are avizul  

comisiei de specialitate si se aproba cu 20 voturi „pentru”. 

Art. 5 - Str. Dornei, nr. 14, ap. 2 – Gheorghita Mirela  – are avizul comisiei  

de specialitate si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 6 voturi „abtinere” ale d-lor consilieri Adrian Colin, 

Mugurel Malureanu, Mioara Lazar, Neculai Tanase, Daniel Gongu si Cristinel Susu. 

Art. 6 - Str. Comisia Centrala, nr. 45, ap. 2 – Bucur Liviu Victor – are  

avizul comisiei de specialitate si se aproba cu 20 voturi „pentru”. 

Art. 7 - Str. Anul Revolutionar 1848, nr. 4, ap. 1- Adane  Vasile - are  

avizul comisiei de specialitate si se aproba cu 20 voturi „pentru”. 

Art. 8 - Str Tineretii nr. 3, ap. 1 – SC SATELIT EXPERT SRL – nu are avizul  

comisiei de specialitate si nu se adopta, obtinand 20 voturi „abtinere”. 

Art. 9 - Aleea Caminului, nr. 3, ap. 1 – Beteringhe Toader si Dobrita - are  

avizul comisiei de specialitate si se aproba cu 19 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere”, al d-lui consilier Adrian 

Colin. 

         Art. 10 - Str. Duiliu Zamfirescu, nr. 14, ap. 2 – Giurgea Ovidiu Ionut - are avizul comisiei de 

specialitate si se aproba cu 20 voturi „pentru”. 

              Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot fara pozitia 8 si se adopta cu 20 voturi 

„pentru”, devenind hotararea nr. 183. 

             D-nul consilier Laurentiu Felician Doru Veber doreste sa ia cuvantul: „ma voi referi la art. 12 care 

stipuleaza ce trebuie sa faca solicitantii privind planul de fatada, de sistematizare, de asemeni sunt obligati sa 

refaca spatiul verde si sa nu optureze nici o cale de acces. Daca nu respecta aceste prevederi ce se intampla? 

Nu se intampla nimic. Pot prezenta fotografii cu ceea ce se intampla in oras si ceea ce nu facem noi, serviciul 

de urbanism si Directia de Dezvoltare Servicii Publice, pentru ca dupa o investitie, inclusiv de amvelopare 

blocuri, locul ramane ca dupa razboi. Am discutat cu lucratorii si mi s-a sugerat sa stau linistit pentru ca ei 

stiu ce au de facut. Oare noi nu putem sa intervenim in acest sens.” 

             D-nul consilier Adrian Colin raspunde antevorbitorului sau: „ca cetatenii sau primaria se pot adresa 

Garzii de Mediu pentru ca in autorizatia de construire se specifica ca trebuie degajata zona de deseurile si 

molozul rezultat.” 

             Se trece la proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.114/2002 

pentru aprobarea concesionării fără licitaţie publică, pe durata existenţei construcţiei a terenului  în 

suprafaţă de 6,35 m.p., aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacent spţiului din 

Focşani, str. Mare a Unirii nr. 10, ap.16, proprietatea SC PUIU SERV SRL, reprezentată prin Puiu 

Marcela, pentru amenajare acces salon manichiură. 

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

hotararea nr. 184. 

             Se discuta proiectul de hotărâre privind abrogarea poziţiei nr. 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 218/2003 pentru aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri 

aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru 

extinderea acestora. 

             “Am rugat in sedinta Comisiei de specialitate pe d-nul secretar sa informeze 

in plen consiliul local care sunt argumentele de ordin juridic, daca sunt, vis a vis de aceasta solicitare”, este 

interventia d-lui consilier Romeo Paul Postelnicu. 

             “In anul 2003 cetateanul a adresat o cerere Primariei Municipiului Focsani, prin care solicita 

concesionarea terenului pentru o constructie futurista, o constructie mai indrazneata intr-un unghi ascutit. 

Cetateanul a identificat constructia, dar a platit concesiune. Anul trecut a revenit cu un proiect mai modest, 

care a fost aprobat si suntem in situatia in care persoana detine doua hotarari pe acelasi amplasament si pentru 

ca a optat pentru a doua solicitare, abrogam pozitia 1 din HCL nr. 218/2003 si vom autoriza ultima solicitare 

din anul 2008” este explicatia d-lui Secretar Eduard Marian Corhana. 

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

hotararea nr. 185. 
              Se supune atentiei proiectul de hotărâre privind revocarea art. 5 din Hotărârea Consiliului 

Local nr. 137/2009 pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică, în anul 2009, a unor bunuri 
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aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Focşani, aflate în folosinţă gratuită a 

Administraţiei Pieţelor Municipiului Focşani.   

              D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu doreste sa faca unele comentarii vis a vis de ceea ce s-a 

intamplat: “noi avem o hotarare in acest sens, vis a vis de ceea ce ne-am propus sa facem in aceasta licitatie. 

Din ceea ce stim noi, licitatia a avut loc. Sunt doua aspecte pe care as vrea sa le aducem in atentia plenului ca 

cel putin pe viitor, aceste lucruri sa nu se mai repete: 

         1 – hotararea Consiliului Local pana la retractare, revocare, pentru altii, ea isi produce efectele pentru 

cei care fac obiectul acestei hotarari si in acest sens, daca licitatia a avut loc, inseamna ca s-a nesocotit o 

hotarare a Consiliului Local. Repet, aceasta hotarare, conform legii, isi urma traseul sa mearga la controlul de 

legalitate exercitat de prefect care ar fi putut sa spuna da sau nu, este un punct de vedere, nu un aviz si nu 

conditioneaza aplicarea hotararii de catre autoritatile indreptatite sa-l faca, eventual acel punct de vedere al 

prefectului vine din nou in plenul Consiliului Local. Daca licitatia a avut loc, inseamna o nesocotire a unei 

hotarari a Consiliului Local, lucru care mie mi se pare ca este destul de grav. Il rog pe d-nul primar, care, 

conform Legii nr. 215/2001, este obligat sa duca la indeplinire si hotararile Consiliului Local, printre altele. 

Ori daca domnia sa a dat o dispozitie in acest sens, pentru a aproba procedura de licitatie, din punct de vedere 

legal, s-a incalcat principiul obligativitatii pe care o are actul emis de autoritatea care este Consiliul Local. 

             Aceasta tine si de prestigiul acestei autoritati, dincolo de principiul pe care    l-am invocat si as dori 

pentru sefii serviciilor sa se inteleaga ca o hotarare, daca este buna sau rea, noi avem dreptul sa o reanalizam, 

iar daca ne mentinem un punct de  

 

 

vedere, singura autoritate care poate sa modifice sau sa anuleze o hotarare a Consiliului Local este autoritatea 

judecatoreasca.” 

             D-nul consilier Neculai Tanase ia cuvantul: „este suparator ca d-nul Spiridon a confundat Consiliul 

Local cu tarabele din piata. Mie mi se pare ca este o greseala foarte grava, cand un angajat al Primariei isi 

permite sa nesocoteasca o hotarare a Consiliului Local. Sa zicem ca nu a stiut, dar pe viitor voi propune 

sanctiuni pentru astfel de cazuri.” 

             D-nul Primar Decebal Bacinschi da dreptate domnilor consilieri, ca d-nul Spiridon nu a tinut cont de 

o hotarare a Consiliului Local, dar crede ca nu a facut-o intentionat.   

             D-nul consilier Vasile Dobre informeaza plenul ca: „inainte de licitatie mi-a telefonat d-nul Spiridon 

si mi-a spus ca Prefectura nu a fost de acord cu hotararea  

noastra, iar eu i-am spus ca dumnealui conduce o unitate subordonata Consiliului Local al Municipiului 

Focsani, in concluzie nu aveti cum sa tineti licitatia pana nu se discuta aceasta chestiune in plenul Consiliului 

Local, iar daca nu se poate discuta in luna iulie cereti d-lui primar sa convoace o sedinta extraordinara in acest 

sens pentru a respecta si legea si institutia Consiliului Local, in subordinea careia sunteti. Aceasta a fost 

discutia, iar ce a facut d-nul Spiridon stim cu totii, a tinut licitatia netinand cont de 

hotararea noastra.” 

             D-nul consilier Adrian Colin este de parere ca, „daca aprobam abrogarea aprobarii sper sa nu 

abrogam si aceasta hotarare pentru ca pierdem sirul, deci uitam de unde am plecat.” 

             D-nul consilier Daniel Gongu precizeaza: „domnii consilieri care erau in aceasta comisie nu aveau 

nimic de castigat, singura institutie care avea de castigat era Administratia Pietelor prin faptul ca exista o 

transparenta.” 

             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu intervine: „noi am dat o hotarare de consiliu care prevedea o 

comisie din care sa faca parte trei consilieri. D-nul Spiridon tine licitatia, numai ca nu invita consilierii in 

comisie. El a primit adresa Prefecturii prin care, in parte, hotararea era nelegala. Greseala dumnealui este 

evidenta pentru ca a decis singur ce sa faca. Domnul Spiridon a procedat ca inainte mergand pe cat era legal 

din hotarare.” 

             „Din punctul meu de vedere licitatia s-a desfasurat legal si corect, iar daca noi l-am sanctiona, ne da 

in judecata si castiga procesul, pentru ca noi am dat o hotarare care nu este corecta. Sa luam Regulamentul 

pentru licitatii si sa vedem daca a procedat corect”, este opinia d-lui Primar Decebal Bacinschi. 

             D-nul consilier Vasile Dobre face precizarea ca „acel proiect de hotarare a primit aviz de legalitate 

din partea Secretarului municipiului Focsani si atunci credem ca este corect.” 

             D-na consilier Doina Fodoreanu aminteste ca art. 5 a fost un amendament. 

            „ Sunt doua chestiuni distincte:  
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- prima este sa nu se mai intample acest lucru, pentru ca o hotarare a Consiliului  

Local, pana se pronunta o instanta asupra legalitatii ei, este un act care se bucura de prezumtia de legalitate si 

pentru ceilalti care trebuie sa o execute este litera de lege. Daca aceasta hotarare va suferi modificari impuse 

de justitie, sau revenim noi asupra unor texte, e o alta chestiune pe care nu o discutam acum. Nu spun ca 

trebuie sa-l sanctionam acum pe d-nul Spiridon, ci ca pe viitor altcineva poate sa spuna ca a discutat cu cineva 

si a spus ca nu este legal si eu nu fac ceea ce spune Consiliul Local.  

- Este foarte clar, Consiliul Local nu este subordonat Prefectului, iar acesta are un  

punct de vedere, deci nu emite un ordin prin care sa spuna ca o hotarare a Consiliului  

Local este in parte sau in totalitate in afara legii, cu respectul cuvenit fata de Institutia 

 

Prefectului si fata de celelalte institutii ale statului.”  

             D-nul consilier Daniel Gongu constata ca „in adresa Institutiei Prefectului se stipuleaza ca hotararea 

este partial nelegala, ce sa mai inteleg?”  

             D-nul consilier Neculai Tanase intreaba pe d-nul secretar daca exista termenul „partial nelegal”, iar 

acesta ii raspunde afirmativ.             

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si nu se adopta obtinand 10 voturi 

„pentru”, ale d-lor consilieri Rodica Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin 

Dumitru, Bogdan Emilian Matisan, Ioan Liviu Oloeriu, Neagu Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu Felician 

Doru Veber, si 10 voturi „abtinere”.  

             D-nul Secretar Eduard Marian Corhana precizeaza ca pentru adoptarea proiectului de hotarare erau 

necesare 11 voturi, majoritatea consilierilor locali prezenti. 

             „Pentru ca art. 5 se refera la d-nii consilieri care au fost si nominalizati, 

acestia participa la vot?”, intreaba d-nul consilier Emilian Bogdan Matisan, iar d-nul Secretar raspunde: „nu 

participa la vot persoanele care au un interes patrimonial cu cauza supusa aprobarii, respectiv, atunci cand d-

nul consilier „x” face parte dintr-o comisie si daca are un interes patrimonial, ar trebui sa se abtina. In 

conditiile in care aceasta comisie isi desfasoara activitatea gratuit si membrii ei dau o declaratie ca nu sunt 

intr-o situatie in care ar putea favoriza pe membrii familiei sa pe apropiati, nu vad care este interdictia de a nu 

vota.”  

             D-nul consilier Neculai Tanase propune sa faca parte din aceasta comisie si un consilier de la PSD 

pentru o mai buna transparenta. 

             D-nul consilier Emilian Bogdan Matisan precizeaza ca grupul de consilieri PSD isi mentine pozitia si 

considera art. 5 al hotararii ca fiind nelegal.  

             „Directorul Administratiei Pietelor are obligatia sa emita un act administrativ prin care nominalizeaza 

Comisia pentru desfasurarea licitatiei. Hotararea Consiliului Local are ca obiect si nominalizarea celor doi 

consilieri in acea comisie. Nu prin dispozitia primarului ci prin decizia directorului Administratiei Pietelor 

Municipiului Focsani.” 

             „Ne ducem in alta zona, e foarte simplu, hotararile consiliului local sunt obligatorii pentru cei care fac 

obiectul acestei hotarari, iar d-nul primar nu face altceva decat sa execute o hotarare a consiliului local care a 

stabilit, pana la a se pronunta instanta, sa faca parte din comisie doi consilieri, d-nul primar ia act de ce a 

hotarat consiliul local si, prin dispozitie, sa numeasca acea comisie. Intreb pe d-nul secretar daca in lege exista 

un text care sa interzica expres ca in comisiile respective sa nu faca parte consilierii ” este interventia 

exprimata de d-nul consilier Romeo Paul Postelnicu.   

             D-nul consilier Mugurel Malureanu ia cuvantul: „cand am votat acest proiect el nu a trecut in forma 

initiala ci a trecut cu amendamentul ca din aceasta comisie sa faca parte si trei consilieri locali. In conditiile in 

care acesti consilieri nu fac parte din aceasta comisie, il intreb pe d-nul secretar daca proiectul votat mai este 

valabil sau nu.” 

             „A fost apreciat ca nelegal numai art. 5 din hotarare” raspunde d-nul Secretar Eduard Marian 

Corhana. 

             D-nul Primar Decebal Bacinschi o intreaba pe d-na director Micsunica Baciu cum s-au desfasurat 

pana acum aceste licitatii? 

             „Activitatea de la Piata este data in administrare, deci licitatiile se organizeaza de catre Piata, dupa 

legile care reglementeaza licitatiile” subliniaza d-nul consilier Neagu Nistoroiu. 

             D-nul consilier Neculai Tanase intreaba daca este ceva de ascuns la aceasta comisie? 
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             D-nul Primar Decebal Bacinschi precizeaza ca „licitatiile care au avut loc pot fi verificate sa nu 

existe suspiciuni asupra corectitudinii lor. Exista un Regulament de organizare. Directorul este cel care 

raspunde de desfasurarea licitatiilor. Trebuie sa vedem cum sa procedam ca cei trei consilieri sa participe la 

licitatii. Exista o forma legala?”    

             „Venim in acest consiliu cu lectia neinvatata pentru ca nu cunoastem legile”, este interventia d-lui 

consilier Vasile Pintilie.  

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si nu se adopta obtinand 10 voturi 

“pentru” a grupului de consilieri PSD si 10 voturi “abtinere” ale d-lor consilieri Adrian Colin, Mugurel 

Malureanu, Mioara Lazar, Neculai Tanase, Daniel Gongu, Cristinel Susu, Romeo Paul Postelnicu, Doina 

Fodoreanu, Vasile Dobre si Gheorghe Stan.                

             Se dezbate proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Focşani nr. 144/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului 

propriu al Consiliului Local al Municipiului Focşani şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 148/2009. 

             Nu mai sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 12 voturi „pentru” si 8 

voturi „abtinere”, ale d-lor consilieri Romeo Paul Postelnicu, Doina Fodoreanu, Mugurel Malureanu, Neculai 

Tanase, Daniel Gongu, Adrian Colin, Cristinel Susus si Mioara Lazar, devenind hotararea nr. 186. 

             Se supune atentiei proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr. 146/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului Dosarelor pentru actele emise 

(sau primite) de serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Focşani. 

             Nu sunt discutii, proiectul de hotarare se supune la vot si se adopta cu 12 voturi „pentru” si 8 voturi 

„abtinere”, ale d-lor consilieri Romeo Paul Postelnicu, Doina Fodoreanu, Mugurel Malureanu, Neculai 

Tanase, Daniel Gongu, Adrian Colin, Cristinel Susus si Mioara Lazar, devenind hotararea nr. 187. 

             In continuare, d-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar prezinta proiectul de 

hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 125/2009 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 103/2008 pentru aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi numărului de personal  

pentru Primăria Municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

hotararea nr. 188. 
             Se supune discutiei proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului 

Local nr. 128/2007 pentru aprobarea încredinţarii în folosinţă gratuită pe o perioadă de 3 ani, către 

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Focşani, a imobilului clădire cu suprafaţa 

construită de 328,00 m.p., situat în Focşani, str. Nicolae Iorga, nr. 4, în vederea desfăşurării activităţii. 

             „Consider ca incetarea aplicabilitatii inseamna abrogare, nu credeti ca este mai corect termenul 

abrogare?” este opinia d-lui consilier Romeo Paul Postelnicu.  

            D-nul Secretar Eduard Marian Corhana raspunde: „citesc tot ce inseamna tratate de drept civil, tot ce 

inseamna definitii din dex, din Ministerul Justitiei si toate portalurile din Romania care fac interpretari sau 

principii dupa care putem interpreta. Am zis incetarea aplicabilitatii pentru ca nu-si mai produce efectele. 

Obiectul hotararii este punerea la dispozitie a spatiului catre Serviciul de Evidenta a Persoanelor pentru 

desfasurarea activitatii de stare civila pe str. Nicolae Iorga. Cladirea a fost restituita si nu mai puteam sa 

functionam acolo. Daca revoc, s-ar putea sa nu fie revocare.” 

             D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu: „abrogare inseamna ca actul respectiv nu mai trebuie sa-si 

produca efectele. Daca am spune revocare inseamna ca ne ducem in urma pana in momentul cand noi am 

aprobat, efectele s-ar produce pana in momentul respectiv.”  

             D-nul Secretar Eduard Marian Corhana: „Dexul considera ca abrogarea si revocarea sunt sinonime.”  

             D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu: „trebuie sa folosim institutiile consacrate in dreptul 

administrativ si Legea nr. 24 ne spune cu ce institutii lucram.” 

            Cand trebuie sa abrogam un act normativ, cand trebuie sa-l revocam, deci incetarea aplicabilitatii este 

de fapt abrogarea unui act.  

             D-nul Secretar: „Legea nr. 24 pe care o invocati defineste abrogarea totala, partiala, ca fiind 

desfiintarea. Pai o desfiintez sau consider ca isi inceteaza aplicabilitatea?”  

             D-nul Romeo Paul Postelnicu: „abrogarea nu desfiinteaza nici un efect juridic al actului respectiv 

pana in momentul in care se adopta aceasta hotarare.  
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             Se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 

189.   Domnii consilieri Neculai Tanase si Cristinel Susu nu participa la vot nefiind prezenti in sala. 

             In continuarea ordinii de zi 

            Proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Focşani a fost retras de 

initiator. 

             Se supune dezbaterii Informarea privind activitatea de soluţionare a 

petiţiilor înregistrate la Primăria municipiului Focşani, audienţelor, sesizarilor 

la ,,Telefonul Cetăţeanului” în perioada 01.01.2009-30.06.2009. 

             Se trece la discutarea Raportului privind verificarea activităţii asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap pentru semestrul I, anul 2009, asistenţi care lucrează în baza contractului de 

muncă. 

             Se supune atentiei punctul 43 al ordinii de zi, Raport privind activitatea desfăşurată de Serviciul 

Public Local de Asistenţă Socială Focşani, pe semestrul I, anul 2009. 

             La mapa de sedinta mai sunt: 

- adresa GDF SUEZ; 

- adresa Institutiei Prefectului referitoare la Hotararile nr. 105, 106/2009; 

- Informare privind stadiu Proiectului de modernizare a sistemului de incalzire urbana finantat prin 

POS Mediu; 

- Executia bugetului general consolidat al municipiului Focsani pe semestrul I 2009. 

             Se trece la punctul informari si declaratii politice si se inscriu la cuvant domnii consilieri: George 

Mardare, Laurentiu Felician Doru, Adrian Colin,  

              D-nul consilier George Mardare:  

             „- referitor la asistentii personali, acestia au ramas fara salarii; as vrea sa stiu  

care este perspectiva, pentru ca sunt cateva cazuri dramatice la unele persoane in varsta care au ramas fara 

asistenti, daca la copii asistentii sunt din familie si nu au fost abandonati, sunt cateva cazuri in care bolnavii 

au ramas fara insotitori pentru ca nu si-au luat banii. Din cate am inteles banii trebuiau sa vina de la buget si 

nu au venit, daca exista posibilitatea sa fie dati dintr-un fond de rezerva, sau care este perspectiva in acest 

sens, pentru ca acest lucru se rasfrange asupra persoanelor asistate.” 

        - d-na director Natasa Nemes explica: „Directia de Finante a asigurat plata numai pentru 6 luni. Inca din 

luna aprilie a solicitat Directiei de Finante si Directiei Muncii, chiar si d-nul director Mihai Ciobotaru a 

inaintat o adresa la Ministerul Muncii sa intervina la Ministerul de Finante sa suplimenteze sumele 

             Aceasta situatie se aseamana cu cea a cadrelor didactice care nu au asigurate fonduri pentru lunile 

august si septembrie.” 

             „Am discutat cu d-nul director al Serviciului Public de Asistenta Sociala si 

stiu ca a facut nenumarate interventii pentru obtinerea acestor sume, dar as dori ca toti colegii sa fie de acord 

sa inaintam un protest in acest sens, pentru neacordarea sumelor de la buget, prin Directia de Finante, pentru 

ca sunt cateva cazuri disperate care au fost abandonate de asistenti si la 3 – 4 zile scot vecinii afara din casa, 

pentru ca nu are cine sa-i mai ingrijeasca. Mi se pare ca daca acesti oameni nu au puterea sa protesteze, cum 

fac altii in fata Primariei si ii fac baraj d-lui primar, sa nu-i uitam si sa incercam sa le rezolvam problema.” 

             D-nul Primar Decebal Bacinschi informeaza plenul ca „maine, 29 iulie, este Ziua Imnului de Stat al 

Romaniei, la ora 10, in fata Bisericii militare va avea loc o ceremonie si doresc sa mai informez Consiliul 

Local ca pe data de 14 august  voi pleca in concediu pana pe data de 7 septembrie, motiv pentru care il intreb 

pe d-nul secretar cine imi va tine locul.” 

             D-nul consilier Felician Doru Veber: „doresc sa ma refer la un comentariu care pe mine m-a 

mahnit, facut in sedinta de consiliu, de catre d-nul consilier Vasile Dobre si chiar si de d-nul primar, din care a 

rezultat ca in orasul nostru ar lipsi traditia industriei, mentionandu-se chiar si nume de unitati. Vreau sa fiu 

bine inteles, nu sunt un nostalgic, tin la traditia industriala, de aceea pe d-nul consilier Dobre il voi reclama in 

mod colegial la fratele domniei sale care a fost un bun sef se atelier in ISEH si cu care cred ca se mandreste. 

Pe d-nul primar, pe care il consider prieten il rog colegial sa cultive traditia industriala focsaneana, indiferent 

care este ea. Cred ca nu convine nimaniu starea in care se afla fosta platforma industriala a acestui oras.” 

             D-na consilier Doina Fodoreanu: 

1. „– rog pe d-nul director al Politiei Comunitare sa-mi raspunda in scris care au fost criteriile la 

stabilirea listei cu personalul care a fost disponibilizat; 
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2. – de ce daca nu sunt posibilitati financiare la Politia Comunitara pentru a sustine tot 

personalul, ma refer la cel contractual, ati luat un contractant, adica ati castigat o licitatie si ati 

cedat contractul; 

3. – din rapoartele dumneavoastra rezulta ca au fost persoane care au parasit postul cu tot cu 

armament si nu au fost disponibilizate, iar alte 29 persoane care poate nu au nici o sanctiune sunt 

disponibilizate.” 

D-nul consilier Adrian Colin: 

         „- voi face un comentariu vis a vis de ultima informare a SC ENET SA Focsani, de la compartimentul 

energetic, contracte achizitii, referitor la modernizarea centralei ENET. La final, intr-o fraza, se spune ca 

bunurile CET sunt sechestrate la AVAS si ca  este necesar ca noua centrala sa se realizeze pe un alt 

amplasament liber de sarcini din domeniul public al municipiului Focsani. Pana la urma s-a ajuns la aceeasi 

discutie, sa mutam ENET-ul din locatia respectiva?” 

             D-nul Primar Decebal Bacinschi raspunde: „se doreste construirea unei alte centrale.” 

             „Mi se pare destul de devreme sa vorbim despre construirea unei noi centrale, pentru ca acum se 

vorbeste de stergerea datoriilor, iar acest lucru impiedica un proiect si cred ca dam cioara din mana pe vrabia 

de pe gard, ca nu pot sa spun invers”, este constatarea d-lui consilier Adrian Colin. 

             D-nul primar explica: „s-a comandat un proiect privind incalzirea municipiului pe viitor si cei care au 

realizat Masterplanul, au prezentat mai multe variante. Din acestea, noi am hotarat impreuna cu specialistii si 

chiar cu cei de la Banca Europeana, ca cel mai avantajos pentru noi ar fi construirea unei noi centrale, care sa 

mearga in paralel cu CET-ul nostru, si turbine  pentru producerea energiei electrice. Prima intrebare pusa de 

Uniunea Europeana daca se doreste promovarea unui proiect este daca acest obiectiv se construieste pe un 

teren grevat de sarcini. ENET este dat la AVAS datorita datoriilor. Pentru a derula proiectul putem sa punem 

la dispozitie un teren al Primariei, care nu este grevat de sarcini, unde vom construi noua centrala. Se doreste 

ca noua locatie sa fie cat mai aproape de CET, pentru ca racordurile care se vor face si partea de infrastructura 

sa coste cat mai putin. Acesta este motivul pentru care v-am adus in atentie aceasta documentatie, urmand sa 

vedem noul amplasament, dupa care voi convoca o sedinta extraordinara prin care sa aprobam Masterplanul 

acesta.” 

            D-nul consilier Vasile Pintilie: 

         „- s-a introdus un semn de restrictionare cu ridicare a masinilor in dreptul Directiei Muncii, exact pe 

intrarea acestor institutii. De la intersectia str. Braila, cu sens giratoriu, catre str. Mr. Gh. Pastia circca 50 m 

este interzisa parcarea autovehiculelor. De acolo este semn de oprire interzisa, cu posibilitatea pana dincolo de 

Casa de Pensii  

sa poti parca masina. Mai multi locatari din zona, m-au intrebat de ce s-a introdus semnul cu sus-jos si 

ridicare de masini cand se putea pune un semn Parcarea interzisa, pentru ca locatarii din acea zona se tem sa 

mai parcheze pentru a nu fi amendati. 

             Cred ca acel semn este incorect pus si trebuia inlocuit cu Parcare interzisa cu acces in curtea 

Directiei de Munca, astfel incat tronsonul respectiv sa poata sa fie folosit pentru parcarea autovehiculelor, asa 

cum a fost aprobat prin hotararea Consiliului Local.” 

             D-nul consilier Ioan Liviu Oloeriu: 

         „1. – referitor la premiera piesei Divortul de aur, pentru care maestrul nostru 

Sorin Francu a adus-o pe marea actrita Tamara Buciuceanu, va pot spune ca am fost foarte mandru ca in 

Teatrul Focsani s-a intamplat asa ceva. Multumim maestre si va uram sa aduceti si alte asemenea spectacole. 

         2. referitor la parkometrele din piata, care aduc bani, dar nu sunt urmarite tehnic, fie nu mai pot fi 

accesate cu bacnote, fie nu mai pot fi accesate cu monede, fie nu mai au hartie si iti iau banii si am observat  

ca cetatenii nu se mai duc la ele. Am si un martor din primarie caruia i-am aratat defectiunea unui parkometru. 

L-am anuntat pe d-nul Sirbu Filipache si l-am rugat sa nu se mai intample lucrurile astea. 

         3. referitor la targurile de confectii si incaltaminte: aceste targuri, daca ar fi de contractare, ar fi un lucru 

extraordinar, dar acestea sunt targuri de vanzare ambulanta de haine. Preturile foarte mici vin din calitatea 

proasta sau din vanzarea la negru. Propun ca Primaria sa fie mai atenta si sa verifice de  la autorizatii pana la 

provenienta bunurilor. Micii producatori din orasul nostru se plang ca ei nu mai au vanzare in perioadele cand 

se desfasoara aceste targuri.” 

             D-nul consilier Vasile Dobre: 

           „- domnule consilier Veber cred ca am fost inteles gresit sau m-am exprimat gresit cand m-am referit la 

industria vranceana. Am avut o apreciere in plus fata de ISEH. La acea data lucram la Intreprinderea Agricola 
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de Stat Focsani si spre bucuria mea, aceasta unitate a rezistat, vinde in continuare pasari, mentinand si 

numarul de salariati. In acelasi timp de ISEH si de alte unitati din Focsani s-a ales praful. Dumneavoastra ati 

incercat sa puneti pe picioare o mica intreprindere, dar nu ati reusit sa completati golul care a fost creat prin 

distrugerea industriei focsanene.” 

             D-nul consilier Gheorghe Stan: 

         „- ca o gluma  si eu am constatat  ca dupa anul 1989 gainariile au mers mai bine; 

         - in zona Teatrului este un corcodus din care s-a format un covor de corcoduse. O batrana a alunecat pe 

ele si cu greu s-a mai ridicat. Chiar si mirosul este pestilential.  

 

 

Mai sunt asemenea corcodusi si in zona pietei. Cred ca nu se pierde nimic daca renuntam la ei.               

             D-na consilier Rodica Boboc: 

         „- intreb daca magazinele din Focsani au voie sa-si expuna marfa pe trotuar? incaltaminte, 

imbracaminte, mingi. Ca exemplu, Scoala nr. 10, vis a vis de complexul din Sud si multe altele.” 

             D-nul consilier Neagu Nistoroiu: „din pacate au mai ramas si pomi care fac fructe. Ma asteptam ca 

cineva sa spuna aici ce frumos este orasul fiindca este plin de flori.” 

             D-nul consilier George Mardare: 

         „- acum trei sedinte in urma am ridicat problema ca in Sud, str. Cpt. Cretu Florin se transforma tot mai 

mult intr-un depozit de masini de marfa, de lemne. Mi s-a raspuns ca o sa se ia masuri. Nu se mai poate 

circula in acea zona din cauza masinilor mari, camioanelor. Sunt masinile distinsului domn Murgu, mare 

smecher de tranzitie 

care transporta 3, 4, 5 masini cu lemne, betoniere, care pornesc la ora 3 dimineata, tureaza motoarele, daca nu 

pornesc se remorcheaza unii pe altii. Stiu ca exista o hotarare de consiliu prin care s-a stabilit un loc de 

parcare la marginea orasului, de aceea ma intreb ce cauta acele masini acolo. Sunt foarte multe, si-au facut loc 

de parcare stabil si toata strada este ocupata.” 

             D-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar: 

         „- rog pe d-nul primar sa dea curs celor 29 de domni de la Politia Comunitara care au fost 

disponibilizati, pentru a gasi o solutie sa-i ajutam si sa-i rezolvam pe toti. Stiti ca aveti o sesizare care ridica 

foarte multe aspecte vis s vis de d-nul director  

Adrian Grosu. Insist sa gasim o solutie pentru cei 29 de oameni care au facut o sesizare scrisa, sa dispuneti o 

ancheta sau un audit in acest sens.” 

             D-na Presedinte de sedinta Mioara Lazar considera lucrarile sedintei incheiate si multumeste tuturor 

pentru participare.  

             Drept care s-a intocmit prezentul proces verbal.           
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