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              R O M A N I A  
        JUDETUL VRANCEA 
      MUNICIPIUL FOCSANI 
         CONSILIUL LOCAL 
       
 

P R O C E S    V E R B A L 
Din  29 septembrie  2009 

 
 

 Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie 
Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani. 
             D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta 
ordinara din 29.09.2009, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 1964/ 22.09.2009, 
constatand ca in sala sunt prezenti un numar 21de consilieri atat cat alcatuiesc Consiliul 
local municipal, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din legea nr. 215 / 2001, 
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – primar al municipiului Focsani; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate; 
 d-na Micsunica Baciu – Director executiv Directia resurse umane; 
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-na Carmen Marta Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu fond locativ; 
 d-na Mioara Huica – sef serviciu investitii; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 
 d-na Mirela Andrei – inspector serviciul comunicare; 
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism; 
 d-na  Mariana Gheorghe  – sef serviciu autorizare agenti economici; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-na Vasilica Petronie – consilier compartiment energetic, contracte, achizitii; 
 d-nul Puiu Spiridon – director Administratie Pietelor Municipiului Focsani; 
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani; 
 d-nul Ion Gheorghe – director  Politia Comunitara Focsani; 
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 d-nul Dan Iorgulescu – director tehnic SC CUP SA Focsani; 
 d-na Otilia Stoica – director interimar Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani; 
 d-nul Stefan Francu - mandatar AGA ENET 
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani; 

 
             La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti 
ai mass-mediei locale.  
  Dl. Secretar al municipiului Focsani supune votului procesul verbal al sedintei din 
25.08.2009. 
 Nu sunt discutii si se aproba cu  20 voturi “pentru” si 1 vot “abtinere” al d-nei 
consilier Mioara Lazar. 

Dl. Secretar al municipiului Focsani supune votului procesul verbal al sedintei din 
17.09.2009. 
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Nu sunt discutii si se aproba cu  20 voturi “pentru” si 1 vot “abtinere” al d-nei 
consilier Mioara Lazar. 

 
In continuare d-na Presedinte de sedinta prezinta proiectul ordinii de zi care cuprinde: 
 
1. proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar d-rei Malureanu 
Alina din Focsani, studenta a Universitatii din Orleans-Franta, pentru acoperirea partiala a 
cheltuielilor ocazionate de desfasurarea cursurilor de master, pentru primul semestru a 
anului universitar 2009-2010;  
 
2. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local al municipiului Focsani pe 
anul 2009, a sumei de 2.800 lei, in vederea organizarii in perioada 8-11 octombrie 2009 a 
unui training pentru consilierii locali ai Consiliului Local al Tinerilor Focsani, nou alesi in 
functie; 
 
3. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local al municipiului Focsani pe 
anul 2009, a sumei de 12.700 lei pentru sustinerea financiara a Campionatului National 
Individual de Gimnastica - finala pe tara, ce se va desfasura la Focsani, in perioada 26-29 
octombrie 2009; 
  
4. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local al municipiului Focsani pe 
anul 2009, a sumei de 7.000 lei pentru premierea echipei de baschet baieti a Liceului cu 
Program Sportiv Focsani – CSS Focsani, ca urmare a obtinerii titlului de vicecampioana 
nationala la Campionatul National de Baschet U 14 care s-a desfasurat la Timisoara, in 
perioada 26-30 august 2009; 
                             
5. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local al municipiului Focsani pe 
anul 2009, a sumei de 500 lei pentru premierea sportivului Voicu Valentin Catalin, 
component al echipei de atletism a Liceului cu Program Sportiv Focsani – CSM Focsani 
2007, ca urmare a obtinerii titlului de campion national la proba de 800 m la Campionatul 
National de Atletism pentru Juniori II, organizate in perioada 23-24 iunie 2009 si a locului IV 
la Balcaniada Ankara, organizata in Turcia, in perioada 6-8 august 2009; 
 
6. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local al municipiului Focsani pe 
anul 2009, a sumei de 11.500 lei, pentru organizarea Zilei Recoltei, in data de 4 octombrie 
2009; 
     

7. proiect de hotarare privind aprobarea participarii municipiului Focsani in calitate de co-
organizator al Festivalului International al Viei si Vinului „Bachus 2009; 
 
8. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Focsani 
pe anul 2009; 
 
9. proiect de hotarare privind aprobarea cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate 
bugetului local, depusa de Bucataru Jani din Focsani, B-dul Unirii, nr. 10, ap. 38; 
 
10. proiect de hotarare privind aprobarea cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate 
bugetului local, depusa de Ionita Anina din din Focsani, str. Slt. Gh. Potop, nr. 15; 
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11. proiect de hotarare privind aprobarea cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate 
bugetului local, depusa de Oglan Mihaita Dan din Focsani, str. Cartier CFR, nr. 6, bl.12, ap. 
36; 
 
12. proiect de hotarare privind aprobarea cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate 
bugetului local, depusa de Bender Elena din Focsani, str. Panduri, nr. 7, ap. 64; 
 
13. proiect de hotarare privind aprobarea cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate 
bugetului local, depusa de Vasilescu Nela, din Focsani, Al. Caminului, nr. 12, ap. 17; 
 
14. proiect de hotarare privind aprobarea tarifului aferent serviciilor efectuate de catre SC 
ENET SA Focsani, in ceea ce priveste stabilirea si transmiterea consumurilor de apa rece 
pentru prepararea apei calde de consum catre SC CUP SA Focsani, in vederea facturarii; 
 
15. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.130/2009 pentru aprobarea numarului de asistenti personali ai 
persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare la nivelul municipiului 
Focsani pentru anul 2009; 
 
16. proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Administratiei Pietelor municipiului Focsani, aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.292/2005, modificata; 
 
17. proiect de hotarare privind completarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.63/220/2008 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2009; 
 
18. proiect de hotarare privind abrogarea pozitiilor nr. 23 si 367 din anexa la Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 108/2004, a pozitiei nr. 4 din anexa la 
Hotararea Consiliului Local nr.307/2007 si a pozitiei nr. 6 din Hotararea Consiliului Local 
nr.169/2009 pentru aprobarea listei nominale pentru repartizarea locuintelor pentru tineri 
destinate inchirierii; 
 
19. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora urmeaza sa 
li se repartizeze locuintele pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice 
de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 cu modificarile si completarile 
ulterioare si a Hotararii Consiliului Local nr.110/2009 privind aprobarea listei de prioritati; 
 
20. proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in Focsani, 
Cartierul Tineretului Sud solicitate de titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu 
Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata; 
 
21. proiect de hotarare privind aprobarea extinderii de spatiu pentru familia Lepadatu 
Camelia Gina din imobilul situat in Focsani, str. Gh. Asachi, nr. 3, bl. 3, ap. 12 in 
conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata; 
 
22. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de 
fezabilitate, precum si unele masuri pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si extindere 
Parc Teatru Focsani”; 
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23. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de 
fezabilitate, precum si unele masuri pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si extindere 
Parc „Nicolae Balcescu” Focsani; 
 
24. proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si dotari – Campus 
Scolar” din municipiul Focsani (Colegiul Tehnic Ion Mincu, Liceul Sportiv si Colegiul Tehnic 
Edmund Nicolau); 
 
25. proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si dotari – Scoala nr. 3” 
din municipiul Focsani; 
 
26. proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si dotari – Scoala nr. 8 
Alexandru Vlahuta” din municipiul Focsani; 
 
27. proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare si 
dotari-Campus Scolar” (Liceul Sportiv, Colegiul Tehnic –Edmond Nicolau, Colegiul Tehnic- 
Ioan Mincu) pe linia de finantare din cadrul Programului Operational Regional-Axa 3 
Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4 si a cofinantarii 
cheltuielilor legate de proiect; 
 
28. proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare si 
dotari - Scoala nr.3”, pe linia de finantare din cadrul Programului Operational Regional-Axa 
3 Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4 si a cofinantarii 
cheltuielilor legate de proiect; 
 
29. proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare si 
dotari - Scoala nr.8 Alexandru Vlahuta” pe linia de finantare din cadrul Programului 
Operational Regional-Axa 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de 
interventie 3.4 si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect; 
 
30. proiect de hotarare privind aprobarea tabelului nominal reprezentand propunerea de 
atribuire in proprietate a unei suprafete de teren, in baza art. 36, alin. 2), din Legea nr. 
18/1991 a fondului funciar, republicata, modificata si completata; 
 
31. proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea valorificarii si 
dupa caz, casarii unor bunuri inventariate in domeniul privat al municipiului Focsani; 
 
32. proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr. 1- bunuri imobile, la 
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.167/2003 pentru insusirea 
inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Focsani, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 
33. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.20/2009 pentru aprobarea listei spatiilor proprietate privata a 
municipiului Focsani, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se 
desfasoara activitati conexe actului medical, care urmeaza sa fie vandute conform OUG nr. 
68/2008; 
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34. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.84/2008 pentru aprobarea darii in administrare pe perioada 01 
aprilie 2008-01 aprilie 2010, catre Casa Judeteana de Pensii Vrancea a spatiului in 
suprafata totala de 236,58 m.p.,situat in incinta imobilului din str. Bucegi, nr. 28 Focsani; 
 
35. proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului ce are 
destinatia de curti-constructii, in suprafata de 187,00 m.p., situat in Focsani, str. 
Dornisoarei, nr. 31, T.142, P.7249 care apartine domeniului privat al municipiului Focsani; 
 
36. proiect de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini privind inchirierea prin licitatie 
publica a terenului in suprafata de 1,00 m.p., situat in Focsani, Al. 1 Iunie, T.205, P.11236, 
care apartine domeniului public al municipiului Focsani, in vederea construirii unei statii de 
protectie catodica; 
 
37. proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren ce 
apartine domeniului privat al municipiului Focsani, situat in Focsani, str. Staiesti nr.1, in 
suprafata de 13,94 m.p., necesar realizarii obiectivului „Post de Transformare”; 
 
38. proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri 
apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, 
pentru extinderea acestora; 
 
39. proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii pozitiei nr. 6 din anexa nr. 1 la 
Hotararea Consiliului Local nr. 99/256/2008 privind aprobarea concesionarii fara licitatie 
publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente 
constructiilor existente, pentru extinderea acestora; 
 
40. proiect de hotarare privind modificarea art. 2, lit. b din Hotararea Consiliului Local 
nr.177/2009 pentru aprobarea stabilirii locatiei si a incheierii casatoriilor in incinta Teatrului 
Municipal Focsani ,,Mr. Gh. Pastia” situat in Focsani, str. Republicii nr. 77, judetul Vrancea, 
in zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale; 
 
41. proiect de hotarare privind completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local 
nr.177/2009 pentru aprobarea stabilirii locatiei si a incheierii casatoriilor in incinta Teatrului 
Municipal Focsani ,,Mr. Gh. Pastia” situat in Focsani, str. Republicii nr. 77, judetul Vrancea, 
in zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale; 
 
42. proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al 
municipiului Focsani nr. 63/2002, privind obligatiile si raspunderile institutiilor publice, ale 
agentilor economici, ale altor persoane juridice precum si ale cetatenilor privind 
gospodarirea municipiului Focsani, completata prin Hotararea nr. 291/2002; 
 
43. proiect de hotarare pentru completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr. nr. 110/267/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru ridicarea, 
transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar, a 
vehiculelor expuse la vanzare fara autorizare si a vehiculelor fara stapan sau abandonate 
pe domeniul public/privat al municipiului Focsani si a taxelor aferente, modificata; 
 
44. proiect de hotarare privind interzicerea amplasarii de panouri electorale pe spatiul 
verde si in sensuri giratorii apartinand domeniului privat al municipiului Focsani; 
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45. proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta, pe o perioada de trei 
luni, incepand cu luna octombrie 2009; 
 
46. proiect de hotarare privind constituirea unei comisii de analiza si verificare a activitatii 
de publicitate stradala pe raza municipiului Focsani; 
 
47. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.26/156/2004 pentru constituirea la nivelul municipiului Focsani a 
comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru a indeplini functia de administrator de 
imobil, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 105/2006. 
 

Informări, declaraţii politice.    
 

Ia cuvantul d-na presedinte de sedinta Mioara Lazar “buna ziua tuturor, asa cum 
bine stiti astazi este sedinta ordinara, conform Dispozitiei primarului nr. 1964 / 22.09.2009. 
Avem pe ordinea de zi conform acestei dispozitii un numar de 47 de puncte. Daca sunt 
discutii pe marginea acestui proiect de ordine de zi, daca sunt modificari sau daca sunt 
suplimentari.  

Dl. primar Decebal Bacinschi “d-na presedinte, d-nelor si d-nilor consilieri doresc sa 
introduc pe ordinea de zi un proiect de hotarare privind participarea unor consilieri locali, la 
cursuri de formare si informare in domeniul descentralizarii in proiectul POS DRU cu titlul 
“Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de 
descentralizare a invatamantului preuniversitar” organizate in perioada 2 octombrie – 8 
noiembrie 2009 la Iasi de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii. Noua ne-au fost 
repartizare 2 posturi. 

Se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare si se aproba 
cu 21 de voturi “pentru”. 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi cu modificarea facute si se 
aproba cu 21 de voturi “pentru”. 

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
acordarii unui sprijin financiar d-rei Malureanu Alina din Focsani, studenta a 
Universitatii din Orleans-Franta, pentru acoperirea partiala a cheltuielilor ocazionate 
de desfasurarea cursurilor de master, pentru primul semestru a anului universitar 
2009-2010. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 224 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
alocarii din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2009, a sumei de 2.800 lei, 
in vederea organizarii in perioada 8-11 octombrie 2009 a unui training pentru 
consilierii locali ai Consiliului Local al Tinerilor Focsani, nou alesi in functie. 
  Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 225 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
alocarii din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2009, a sumei de 12.700 lei 
pentru sustinerea financiara a Campionatului National Individual de Gimnastica - 
finala pe tara, ce se va desfasura la Focsani, in perioada 26-29 octombrie 2009. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 226 
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Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
alocarii din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2009, a sumei de 7.000 lei 
pentru premierea echipei de baschet baieti a Liceului cu Program Sportiv Focsani – 
CSS Focsani, ca urmare a obtinerii titlului de vicecampioana nationala la 
Campionatul National de Baschet U 14 care s-a desfasurat la Timisoara, in perioada 
26-30 august 2009. 

Ia cuvantul dl. consilier Vasile Dobre “vreau sa precizez faptul ca la Comisia de 
buget, finante s-a discutat mult pe marginea acestui proiect de hotarare si a altor 
asemenea proiecte de hotarare, iar ideea care s-a desprins de acolo sustinuta de 
majoritatea colegilor din Comisia de buget, finante, a fost aceea ca premierea acestor 
sportivi, asa cum este traditia la noi sa se faca de doua   ori pe an, respectiv la sfarsitul 
anului cu ocazia sarbatorilor de sfarsit de an odata si a doua oara la jumatatea anului cand, 
se sarbatoresc Zilele municipiului Focşani. Deci, citat din ceea ce s-a discutat la Comisia 
buget, finante si sa supun atentiei stimati colegi aceasta idee, pentru a ne decide astazi 
cum vom vota. “ 

Intervine d-na presedinte de sedinta Mioara Lazar “este un amendament, sau ce sa 
inteleg?” 
 Dl. consilier Vasile Dobre “este o precizare, la ce s-a discutat la Comisia buget, 
finante.“ 

Dl. consilier Daniel Gongu “in calitate de initiator al acestui proiect si de membru in 
Consiliul de Administratie al Liceului cu program sportiv, am tinut sa vi-i fac cunoscuti pe 
acesti baieti, care totusi ne poarta numele in tara. As vrea sa fac un scurt istoric al acestui 
campionat unde dumnealor au iesit vicecampioni nationali, deci, au participat la 3 faze de 
calificare, au participat 50 de echipe din tara, la turneul final care a fost a 4-a faza, au 
participat 8 echipe, tot turneul a durat un an de zile, deci, este o munca de un an de zile. In 
primul rand, si daca-mi aduc bine aminte si luandu-ma dupa proiectul pe care l-am votat 
luna trecuta, cel cu premierea echipei de rugby, am propus domnului director, care este si 
antrenorul echipei, premierea cu 600 lei a acestor copii, dumnealui a spus ca este suficient 
500 lei, mai rar sa propunem o suma si cineva sa accepte mai putin. Acesti sportivi sunt 
campioni ai unui turneu international, eu nu am mai auzit pana acum, ca o echipa din 
Focsani sa castige un concurs international disputat in Belgia.“ 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “vin si eu sa-i felicit pe tinerii baschetbalisti, a fost si 
sportul meu de suflet in liceu, mai ales ca este un sport care nu se bucura de un sprijin atat 
de mare cum este fotbalul sau alte sporturi. Nu as vrea sa transform un moment de bucurie 
si de sarbatoare pentru dumnealor, mai ales ca sunt probabil pentru prima oara in sala 
Consiliului local, dar ce a spus domnul consilier Dobre, este adevarat, poate pentru viitor, 
nu poate, ar trebui sigur, pentru viitor, momentul in care avem sportivi individuali, echipe, 
care au realizari deosebite, premierea sa se faca atunci cand avem zilele festive ale 
municipiului, in momente de sarbatoare ale comunitatii, si aceasta premiere sa se faca 
dupa o ierarhizare, care sa vina de la oameni de specialitate, din domeniul ramurilor 
sportive, pentru ca altfel, maine o sa vina si consilierul Oloeriu si o sa propuna un olimpic 
de la o scoala, in alta zi va veni cineva si premiaza pe cineva din domeniul aeronauticii si 
ajungem la o stare de aceasta, numai premiem si  pe viitor, rog ca atunci cand se fac 
invitatii in plenul Consiliului local, acestea sa se faca cu acordul Consiliului local,pentru ca 
ganditi-va, daca Consiliul local nu ar vota, sa zicem, pana la urma, suntem in criza si se 
poate da un asemenea verdict, ce suflet ar avea acesti copii care pleaca din sala ? Sa nu 
creem situatii delicate pentru niste oameni deosebiti, care au avut realizari deosebite, 
numai asa ca miroase a campanie electorala.“ 

Intervine dl. consilier Daniel Gongu “nu a spus nimeni ca acesti copii, acesti sportivi 
sunt premiati de un anumit partid, sunt premiati de Consiliul local, unde sunt trei partide 
politice.“ 
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Dl. consilier George Mardare “as vrea sa insist asupra faptului ca aceste premii sunt 
acordate de Consiliul local si nu sunt acordate la propunerea unui consilier. Din acest 
motiv, subscriu si eu la parerea celor doi antivorbitori ai mei, ca premierea sa se faca 
numai cu ocazia zilelor festive ale orasului Focsani si numai in baza unor criterii bine 
stabilite de catre o comisie. Mi se pare putin fortat faptul ca si copiii au fost in sala, intr-un 
fel se forteaza votul, as spune, cu tot respectul pentru efortul depus de acesti copii, pe care 
doresc si eu sa-i felicit, insa modul in care s-a procedat mi se pare putin fortat si intr-adevar 
cum a spus colegul meu, putin in sensul campaniei electorale.“ 

Dl. consilier Danut Popoiu “am senzatia ca ajungem sa politizam aproape totul. 
Candva, eram invinuit ca am votat impotriva unor proiecte care vizau scoala, ori vreau sa le 
spun acestor carcotasi, ca atunci cand voi vota impotriva proiectelor de scoala, din 
punctual meu de vedere cariera didactica va fi terminata. Daca dupa astfel de rezultate ale 
copiiilor, noi trebuie sa-i punem sa astepte un an de zile ca sa primeasca un premiu de 500 
lei, parerea mea e ca, ar trebui sa iesim din aceasta sala cu capul in pamant. Sunt copii 
care vin cu un rezultat nemaipomnit pentru ei, intamplarea face ca un consilier din flancul 
asta sa faca o propunere de premiere, ori, nu cred ca este cazul sa politizam. Nu este o 
suma mare pentru munca pe care au depus-o si nu cred ca este normal sa-i lasam sa 
astepte un an de zile. Noi in vara, domnule Primar Decebal Bacinschi, premiem copiii care 
veneau cu rezultate de la olimpiadele nationale pe disciplina, pentru ca era atunci in martie-
aprilie-mai. Dar a lasa acesti copii care castiga in 26-30 august 2009 ca sa-si primeasca 
premiul in 2010, mie mi se pare prea mult.“ 

Dl.consilier Mugurel Cosmin Malureanu “si eu sunt de parere ca politizam prea mult 
aceste proiecte, sedinta trecuta a facut-o domnul Primar Decebal Bacinschi, sedinta asta a 
inceput domnul consilier Liviu Oloeriu, secondat de domnul consilier George Mardare. Nu 
stiu de ce atunci cand un proiect este inaintat din partea P.D.-L.vrut se politizeaza si este 
un proiect politic, iar cand este un proiect similar din partea P.S.D.-ului, atunci nu mai e 
campanie, nu se mai politizeaza, nu au fost comentarii din partea noastra. Nu este 
domnule, nu este nici un proiect politic, este pur si simplu un proiect, nu fortam nici o nota, 
este dreptul nostru de consilieri de a initia proiecte si dreptul consilierilor este de a-l vota 
sau de a-l respinge, acesti copii nu sunt nici orbi, nici surzi, vor vedea cu ochii lor cine a 
votat si cine nu. Oricine are dreptul sa initieze acest proiect.“ 

Intervine dl. primar Decebal Bacinschi “dati-mi voie sa felicit copiii, in numele meu, in 
numele Primariei municipiului Focsani, sunteti ai nostri, va multumim pentru efortul pe care 
l-aţi facut voi, antrenorii, cei care au fost alaturi de voi si asteptam in viitor rezultate foarte 
frumoase de la voi.“ 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “nu noi politizam si nu ati inteles ce am spus, nu am 
facut altceva decat sa amintesc practica care a existat in Consiliul local vreme de multe 
mandate. O sa fac referire, nu are legatura, dar a facut o afirmatie domnul consilier Danut 
Popoiu, cand va vota impotriva scolii, va parasi sala. In sedinta trecuta, ati votat impotriva 
proiectelor pe fonduri structurale, la trei scoli din acest municipiu.“ 

Dl. consilier Danut Popoiu “o sa vorbesc un pic mai rar ca sa intelegeti. Cand voi 
vota impotriva scolii, cariera mea didactica va fi terminata. Deci, va rog sa reanalizati, cat 
priveste proiectele aflate in discutie, am votat impotriva, pentru ca era o proiectare platita 
de doua ori, nu pentru ca eram impotriva repararii salii respective, dar dumneavoasta nu 
vreti sa intelegeti. Deci, am spus ca o proiectare platita de doua ori si in rest proiectul poate 
sa mearga mai departe.“ 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar “inca odata felicitari din partea Consiliului 
local.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 227 



 9 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
alocarii din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2009, a sumei de 500 lei 
pentru premierea sportivului Voicu Valentin Catalin, component al echipei de 
atletism a Liceului cu Program Sportiv Focsani – CSM Focsani 2007, ca urmare a 
obtinerii titlului de campion national la proba de 800 m la Campionatul National de 
Atletism pentru Juniori II, organizate in perioada 23-24 iunie 2009 si a locului IV la 
Balcaniada Ankara, organizata in Turcia, in perioada 6-8 august 2009. 

Ia cuvantul dl. consilier Daniel Gongu “daca i-am  prezentat si am prezentat 
activitatea sportivilor de la baschet as dori sa-l prezint si pe domnul Voicu Valentin-Catalin, 
este un tanar in clasa a X-a, este campion national la atletism, proba de 800 m., este un 
tanar care s-a pregatit un an şi jumatate pentru aceasta performanta, este un tanar aflat 
sub observatia Comitetului Olimpic si face parte din lotul national al Romaniei. “  

Dl. consilier Vasile Dobre “chiar daca o sa se supere cineva pe mine, am rugamintea 
ca pe viitor aceste audieri ale anumitor persoane, chiar daca sunt premianti pe raza 
municipiului Focsani, fac parte din comunitatea noastra, sa se faca inainte de plenul 
sedintei sau sa se faca in comisiile de specialitate. Imi amintesc ca la comisiile de 
specialitate nici nu s-a sustinut foarte tare aceste proiecte, cu atat mai mult nu am 
beneficiat de prezenta acestor premianti si eu cred ca acolo era in primul rand locul sa ii 
intalnim prima data pe acesti copii si apoi in planul sedintei Consiliului local. Sa nu se 
supere colegul Daniel Gongu, dar poate ca am zis-o pentru ca am un pic mai multa 
experienta in Consiliul local decat dumnealui si poate ca pe viitor va fi mai bine din acest 
punct de vedere.“ 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 228 

 Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
alocarii din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2009, a sumei de 11.500 lei, 
pentru organizarea Zilei Recoltei, in data de 4 octombrie 2009.  

Ia cuvantul dl. consilier Vasile Dobre “il rog pe domnul Primar Decebal Bacinschi sau 
pe doamna Director economic Natasa Nemes sa informeze plenul Consiliului Local care a 
fost suma alocata anul trecut pentru acest eveniment.“ 

D-na director economic Natasa Nemes raspunde d-lui consilier Vasile Dobre “ca si 
anul trecut 11.500 lei”. 

Dl. consilier Vasile Dobre “sa intelegem ca suma alocata a fost 11.500 lei anul trecut 
si 11.500 lei si anul acesta. Avand in vedere criza, ar fi trebuit avut in vedere alocarea unei 
sume mai mici, tinandu-se cont de situatia economica in care se afla comunitatea noastra, 
ca si intreaga tara dealtfel. Eu as propune ca din 11.500 lei, sa lasam la 10.000 lei, daca 
sunteti de acord.” 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar “adevarat ca suntem in criza, suntem 
foarte darnici in conditiile in care sacul este gol, dar cetatenii trebuie sa beneficieze si ei de 
o sarbatoare, de toamna si poate este binevenita.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “in situatia aceasta veniti si spuneti ca eu sunt impotriva. 
Eu nu am spus ca nu sunt de acord cu desfasurarea acestui eveniment, ci, sa tinem cont 
de faptul ca suntem intr-un an de plina criza financiara si toate evenimentele care se 
desfasoara la nivelul municipiului Focsani trebuie sa tina cont de acest lucru si sumele 
trebuiesc diminuate fata de ceea ce a fost alocat anii anteriori.” 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar “domnule consilier Vasile Dobre, trebuie sa 
va fac o precizare, eu am fost amabila si v-am dat dumneavoastra prima data cuvantul 
pentru ca daca mi-l dadeam mie, eu spuneam treaba aceasta.” 

Dl. consilier Neculai Tanase “ma simt obligat sa fiu de acord cu domnul consilier 
Vasile Dobre, chiar data este o sarbatoare pentru noi toti, trebuie sa fim foarte atenti in 
perioada asta de criza, cand alocam niste sume, deci, mi se pare corect ca trebuie sa 
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tratam cu foarte mare atentie pentru ca perioada aceasta de criza isi spune cuvantul si nu 
ne putem permite sa cheltuim din banii publici fara discernamant.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “aveti un amendament, va rog sa supuneti la vot cu 
amendament.” 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar “amendamentul, era  reducerea cu 1.500 
lei.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “diminuarea sumei alocate cu ocazia acestui eveniment de 
la 11.500 lei la 10.000 lei.’ 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta cu 11 voturi „abtinere” si 10 voturi „pentru” ale d-nilor consilieri Bogdan Matisan, 
Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu Veber, Rodica Boboc, 
Vasile Pintilie, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru. 

Dl. consilier Bogdan Matisan „daca tot s-a facut amendamentul cu aceasta suma, cu 
care o sa ajungem de rasul lumii, as vrea sa ne si spuneti care pozitie din devizul respectiv 
doriti sa le diminuam si cu cat ?” 

Dl. consilier Vasile Dobre „stimate coleg, atunci cand se propune un amendament, 
regulamentul nu ne cere sa intram in detalii si sa spunem exact de unde sa luam.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „de la bannere 1.000 lei si de la ornamente si obiecte 
de artizanat 500 lei.” 
 Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendametul d-lui consilier Vasile Dobre 
si se adopta cu 11 voturi „pentru” si 10 voturi „abtinere” ale d-nilor consilieri Bogdan 
Matisan, Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu Veber, Rodica 
Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel Padineanu, Radu Nitu, Constantin Dumitru devenind 
hotararea nr. 229 

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
participarii municipiului Focsani in calitate de co-organizator al Festivalului 
International al Viei si Vinului „Bachus 2009”. 

Ia cuvantul dl. consilier Neculai Tanase “suntem in cel mai mare bazin viticol al tarii 
si este foarte important sa perpetuam acest festival al viei si vinului. Insa dupa fiecare 
dezbatere de acest gen in Focsani, apar discutii vis-a-vis de locatia in care a avut loc acest 
festival. Eu propun si asta si datorita cererii cetatenilor, acest festival sa se desfasoare intr-
o zona in care sa nu deranjeze cetatenii municipiului nostru pentru ca unii se bucura, altii 
trebuie sa  suporte zgomotul, mirosurile si alte neajunsuri, aglomeratia, distrusul spatiilor 
verzi si se mai pot enumera multe. Noi trebuie sa aplicam aceleasi standarde pentru toate 
zonele din municipiul Focsani. Eu propun, sa gandim o alta locatie decat cea de pe B-dul 
Garii. Pot sa va si prezint un protest al locuitorilor din zona Garii, unde mai multe asociatii 
de proprietari din aceasta zona isi exprima nemultumirea si dezacordul amplasarii si 
desfasurarii sarbatorii viei si vinului care va avea loc in luna octombrie anul curent si care 
ar urma sa se desfasoare pe B-dul Garii, totodata se manifesta indignarea ca nu au fost 
consultati. Sa gasim o locatie unde sa nu fie discutii.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “intai, vreau sa va spun ca sunt tare bucuros pentru ca in 
Consiliul Local cei de la Comisia buget-finante, chiar se dezbat cu foarte multa seriozitate 
proiectele care tin de bugetul Consiliului Local si eu vreau sa le multumesc in plenul acestei 
sedinte. In acest sens, vreau sa o intreb si la acest proiect, pe doamna Natasa Nemes, 
care a fost suma alocata anul trebut pentru acest eveniment ? aş veni si cu o propunere in 
continuarea ideii sustinute de colegul Nicu Tanase si as propune ca anul acesta, acest 
eveniment sa se desfasoare in Crangul Petresti, acolo unde nu cred ca deranjeaza pe 
numeni, pe nici unul dintre cetatenii municipiului Focsani. Este o propunere, si in situatia in 
care considerati ca este bine de tinut cont de ea si de luat in discutie si aprobat eventual, 
va rog sa aveti in vedere aceasta propunere.” 

D-na director economic Natasa Nemes “15.500 lei, fata de 15.000 lei anul acesta.” 
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Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu “eu am vrut sa iau cuvantul, dar deja 
domnul consilier Vasile Dobre a spus c-am jumatate din ceea ce as fi vrut si eu sa spun Am 
facut aceasta interventie deoarece am auzit un comentariu din tabara P.S.D., daca nu ma 
insel, domnul consilier Liviu Oloeriu, care suna ca o sugestie la locul de desfasurare a 
acestui targ si anume, Targul de Vite. Probabil, asa stie P.S.D.-ul sa puna vrancenii pe 
primul loc. La fel ca si domnul consilier Vasile Dobre, voiam sa propun si eu tot Crangul 
Petresti, deoarece avem asfalt nou si ar fi locatia ideala.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “ma vad nevoit sa fac remarca, 
ca satul Petresti, apartine de comuna Vanatori, competenta teritoriala si materiala a 
Consiliului local municipal este pentru unitatea administrativ teritoriala care este municipiul 
Focsani, nu putem sa ne extindem competenta sau atributiile in acest sens, ca sa 
dispunem de comuna Vanatori.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “imi pare foarte rau, ca sa-l citez pe colegul meu in 
tabara cealalta, lucrurile se inteleg foarte greu. In Focsani, s-a incercat in mai multe locatii, 
Piata Unirii este in constructie, s-a incercat in Sud, si din cate stiu eu au fost nemultumiri nu 
numai de la agentii economici care veneau si practic realizau prin prezenta lor, a 
standurilor si asa mai departe, erau nemultumiri de locatie, si a focsanenilor care ajungeau 
acolo. Ultimele serbari facute, evident fortat, in Piata Garii, ce pot sa va spun este ca am 
fost in Piata Garii dupa aceste serbari, ma asteptam sa nu arate asa de bine, dar Piata 
arata la fel. Este adevarat ca, Cartierul Gara  este un cartier cu cetateni de o anumita 
varsta, zgomotul ii deranjeaza, deci, nu avem de ales. Ce am spus eu, am facut o 
interventie, nu ca propun acolo, stimati colegi, dar nu mai avem alte locatii in Focsani decat 
asa numitul targ si oborul, unde vreti in alta parte sa facem ? A fost ironic spus, daca 
dumneavoastra ati inteles ca am propus asta, sunteti in eroare.” 

Dl. consilier Daniel Gongu “spunea domnul consilier Liviu Oloeriu, ca s-a tinut acest 
festival si in Sud si este din punctul meu de vedere bine. Spuneti ca se plang acesti domni 
agenti economici. Domnule, suntem in situatie de criza, daca vrei sa produci bani, muncesti 
mai mult.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “vreau sa-i dau un raspunsd domnului Secretar al 
municipiului Focsani Eduard Corhana, domnule secretar, orice pe lumea aceasta sau 
aproape orice poate fi negociat, deci, prin urmare si locatia poate fi negociata cu 
administratia comunei Vanatori pentru a putea sa ajungem sa tinem acest festival acolo si 
sa nu deranjam cetatenii municipiului Focsani si daca dumneavoastra considerati ca 
aceasta posibilitate este greoaie pentru dumneavoastra, pentru domnul primar, avand in 
vedere ca la Vanatori exista un primar liberal, iata ca eu ma angajez in plenul Consiliului 
local, sa intermediez pe langa primarul de la Vanatori sa intre intr-o colaborare cu Primaria 
municipiului Focsani si sa dispuna acea locatie pentru acest eveniment.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “nu pot aprecia si nu fac 
aprecieri, cat de greu ar fi sa discutam cu Primaria Vanatori, daca am atras atentia doar, ca 
noi sau dumneavoastra mai  bine zis ca si Consiliu local, adoptati o hotarare care produce 
efecte in municipiul Focsani.” 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu “stimati colegi, eu as vrea sa nu politizam atat 
fiecare hotarare pentru ca, practic e bine sa ajungem in situatia sa vedem daca aceste 
proiecte sunt utile sau nu cetatenilor si sa incercam sa dinamizam un pic sedinta in sensul 
de a da acel plus si acea valoare fiecarui proiect de hotarare. Cat priveste proiectul pe 
care-l avem in dezbatere, domnule Primar Decebal Bacinschi, cu amabilitatea 
dumneavoastra cunoscuta, v-aş pune o intrebare ? Noi suntem co-organizatori, ceilalti 
organizatori, sa inteleg ca sunt prin traditie Camera de Comert si Consiliul Judetean. Stiu 
ca acest festival al viei si vinului a luat practic fiinta cu multi ani in urma si stiu foarte bine 
cum a germinat aceasta idee, si cum a fost ea transpusa dupa aceea in practica, chiar 
daca sunt anumite personaje care isi aroga meritul de a fi initiatorii acestui festival. Din 
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punctul meu de vedere, as vrea sa va intreb domnule primar Decebal Bacinschi, daca s-a 
mai reusit realizarea unui regulament al acestui festival, pentru ca noi din pacate, cand 
zicem ca e Festivalul International al Viei si Vinului, avem in vedere in primul rand, 
banuiesc si asta a fost ideea initiala a promovarii acestui festival, sa punem in valoare 
viticultura si prelucrarea strugurilor, obtinerea vinului, industria vinului  practic in judetul 
Vrancea. Din pacate, in ultimii ani, observam ca, mai ales micii producatori sunt neglijati, in 
general participarea internationala este sau lasa de dorit si mai mult decat atat, am 
transformat acest festival de fapt intr-un fel, o zi a recoltei, sau ma rog, dar poate cu 
destinatie directa, specifica pentru viticultori. Eu cred ca ar trebui, in calitate de co-
organizatori, noi Consiliul local, dumneavoastra ca primar, sa incercam impreuna cu ceilalti 
doi organizatori sa dam acea tenta acestei intamplari in municipiul Focsani, care sa puna in 
valoare, ceea ce este specific zonei noastre, viticultura si industria vinului, cu tot ceea ce 
tine de industria vinului si de viticultura, de la masini-unelte, pana la ambalaje si toate 
celelalte lucruri pe care nu le aduc in discutie pentru ca nu vreau sa detaliez foarte mult. De 
aceea, v-as solicita domnule Primar Decebal Bacinschi, la intalnirile pe care le aveti, sa 
solicitam acest lucru pentru a sti foarte exact, un festival daca vreti, un targ international al 
viei si vinului, e un demers extrem de dificil pentru ca trebuie sa ai un an de zile inainte, 
toate invitatiile facute, trebuie sa ai mai ales pentru cei care sunt parteneri si sunt in afara. 
I-mi veti spune probabil, ca in fiecare an se organizeaza un simpozion, am participat 
personal la foarte multe asemenea simpozioane, ele nu au neaparat o finalitate. La acest 
festival sau la aceasta intamplare pe care o avem in municipiul Focsani, am mai avea 
invitati, oameni de marca si cu putere de decizie ca sa inteleaga problematica viticultorilor, 
poate ar fi niste rezultate benefice si pentru oamenii care traiesc din viticultura. Va spun 
acest lucru si ca un om care are pasiunea aceasta pentru viticultura si ca un om, acum a 
vazut cu ce greutati se infrunta viticultorul si mai ales in situatia anului acesta, care este un 
an de exceptie pentru viticultura in aspectul calitatii, dar din punct de vedere al pretului, ia 
dus pe toti viticultorii in faliment. Sunt oameni care pur si simplu nu-si scot nici macar 
cheltuielile pentru substantele folosite in tratarea vitei de vie. De aceea, domnule primar 
Decebal Bacinschi, este onorabil pentru noi ca minicipalitate sa participam la un asemenea 
eveniment, dar rugamintea noastra, cel putin a mea si a colegilor mei, este de a gasi acele 
modalitati de a da acea tenta, de intr-adevar, de intalnire a viticultorilor pe problematica 
specifica acestei activitati.” 

Dl. consilier Adrian Colin “din cate vad eu, noi participam la aceste festival in calitate 
de co-organizatori, subscriu la parerea domnului consilier Vasile Dobre, ca acest festival sa 
fie organizat la Petresti, si sa propunem celuilalt co-organizator, in speta Consiliului 
judetean, organizarea la Petresti, deoarece acest festival in Focsani, vad ca deranjeaza 
locuitorii.” 

Dl. Bogdan Matisan “stimati colegi, acest festival este emblematica atat pentru 
judetul Vrancea cat si pentru municipiul Focsani, nu putem sa-l ducem la marginea 
orasului. Vreti sa-l facem in camp? Toate orasele civilizate, mari, si din Romania si din 
toata Europa asta, isi fac festivalurile in centrul orasului si nimeni nu mai comenteaza. Este 
o veselie si o sarbatoare a urbei noastre in primul rand si cu asta trebuie sa respectam si 
nu putem sa ne ducem la marginea orasului sa sarbatorim.” 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu “domnilor consilieri, sa nu uitam ca organizatorul 
principal este Camera de Comert si bineinteles Consiliul judetean, noi venim cu un aport 
acolo banesc, nu noi stabilim regulile acolo, gandindu-va acum la ceea ce spunea anterior 
domnului consilier Paul-Romeo Postelnicu, acest festival international este cunoscut ca 
eveniment si ca data si ca locatie. Deci, cei la care s-au transmis invitatii au raspuns pentru 
Focsani. Da, vom veni in Focsani, stiu unde se cazeaza, stiu unde isi lasa echipamentele.” 

Dl. consilier Vasile Pintilie “stimati colegi, in fiecare an, a intrat in traditie sarbatoarea 
acestui eveniment si de fiecare data au fost discutii, sigur din partea cetatenilor pe de o 
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parte, din partea noastra, pe de o parte, care mai de care am cautat sa aratam ca 
amplasamentul acela nu a fost bun, ca amplasamentul acela a creat probleme datorita 
lipsei de WC-uri publice, ecologice, ca in scarile de bloc s-au creat o serie intreaga de 
probleme. Totusi, haide-ţi sa ne gandim de ce amplasamente dispune municipiul Focsani. 
Dispune de o suprafata de arabil, pasune, dispune de niste amplasamente in interior si la 
marginea orasului de un targ de vite, care de fapt un targ pentru ziua de miercuri cu vite si 
produse agricole, produse lemnoase , si altele. Unde hotarati dumneavoastra, sa eliminam 
odata pentru totdeauna aceasta dezbatere care nu creaza placere si nici nu da bine celor 
care ne asculta, astfel incat sa stim ca numai in locatia respectiva putem organiza acest 
aspect. Sigur ca, Crangul Focsani, este o zona pitoreasca pe care o stim, si ea este 
probabila pentru o astfel de manifestare, avand in vedere ca avem si o scena, avem si 
masa verde care poate sa primeasca CO2, dar inca odata repet, sunt Zilele municipiului 
Focsani, au fost Zilele orasului Panciu, au plecat in alt amplasament, s-au dus in alta 
parte?  Daca vreti neaparat sa faceti numai tarabe cu mici, este usor, daca vreti intr-adevar 
sa dati acea tenta de manifestare culturala si stiintifica si pentru cei care cu truda lor 
realizeaza vinul, haideti si ne gandim cu totii, dar intr-un mod elegant. Nu are sens sa ne 
intepam reciproc, ca in Sud deranjam, sigur ca deranjam atata timp cat fac un gratar in 
curte prin fumul respectiv il deranjezi pe vecinul de alaturi, dar daca sunt mai multe gratare, 
dar cat dureaza lucrul acesta, e mai simplu in Sud sa primesc mirosul de gainat de la 
Avicola Focsani, sau de la alte ferme din zona sau chiar de la Statia de Epurare, pentru ca 
tot suntem in reabilitarea acestei statii sau sa miros trei zile a friptura? Ce este mai usor?  
ca nu avem alta locatie, spune-ti dumneavoastra, haideti sa judecam drept, nu are sens sa 
ne intepam, sa ne jicnim, suntem maturi ca sa aratam cu degetul. Eu va propun sa faceti o 
lista cu amplasamente, o depuneti la secretar si optimismul din aceste propuneri sa se 
aleaga.” 

Dl. consilier Neculai Tanase “stimati colegi, cred ca nimeni nu este impotriva ca 
acest festival sa-şi desfasoare in continuare activitatea, ba dinpotriva, eu zic ca trebuie sa 
creasca in profesionalism si asa cum a spus si domnul consilier Paul-Romeo Postelnicu, sa 
se profileze din ce in ce mai bine, pe domeniul acest viticol. Insa problema nu este a 
festivalului, daca sa se desfasoare sau nu, problema este sa gasim o locatie care sa nu 
deranjeze. Este clar ca, noi in momentul de fata, inca nu putem sa asiguram, ca in 
Germania de exemplu, de la utilitati fata de care cetatenii sa nu comenteze. Cum a spus 
domnul consilier Vasile Pintilie este adevarat, miroase a friptura, dar sunt si alte mirosuri 
care  nu face placere nimanui, iar pe criza aceasta, scuzati-ma mirosul de friptura pe 
aceasta criza s-ar putea sa fie mai periculos decat alte mirosuri. Iar daca e sa discutam de 
Petresti, credeti ca este vreo diferenta intre Sud si Petresti, suntem in aceeasi zona 
metropolitana, sa spunem asa. Eu as propune, sa stabilim un amendament si asta 
bineinteles si in colaborare, sau sa ne consultam si cu domnul Primar Decebal Bacinschi, 
sa gasim o locatie sa satisfaca cerintele tuturor. Nu se pune problema sa nu se tina acest 
festival, sa gasim o locatie, sa nu mai avem atatea injuraturi, dupa acest festival, si pe 
dumneavoastra domnule Primar Decebal Bacinschi, va injura pentru ca dumneavoastra 
sunteti reprezentantul administratiei publice locale.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu “vad ca fiecare are un punct de vedere 
unic, pe unii ii deranjeaza mirosurile, altii se gandesc la fripturi, eu vreau sa va semnalez 
un alt aspect al acestui spectacol, cum a spus si domnul consilier Bogdan Matisan, care 
este patron de agentie de turism sau a fost si cred ca din vasta sa experienta, de a-si 
petrece concediile, cred ca a vizitat foarte multe orase europene si stiu ca toate aceste 
orase, au un centru istoric, au o strada pietonala, nu deanjeaza cu aceste spectacole, nici 
traficul autoturismelor, nici cetatenii, nici nimic altceva, ceea ce noi nu avem.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „d-na presedinte de sedinta Mioara Lazar, eu v-aş 
propune sa facem o sedinta numai cu treaba aceasta. Eu as face cateva propuneri, in 
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sensul sa-i redam acestui festival, el nu este numai al Focsaniului, este al viticulturii 
vrancene si sa-i dam acest caracter pentru ce a fost el creat.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „ma bucur ca in sfarsit Crangului Petresti i se 
recunoaste capacitatea de zona de agrement, de zona pentru a se face intalniri ale 
cetatenilor. Stimati colegi, acum cativa ani, sau poate acum un an sau doi, nu mai tin minte, 
va opuneati, ma refer la partidele dumneavoastra ca apoi o sa spuneti ca dumneavoastra 
nu ati fost aici, va explic ca sa intelegeti. V-aţi opus sa se faca acolo asa ceva, acum 
Crangul e salvarea noastra, e bine ca ati inteles, probabil ca o sa transformam Crangul in 
ceea ce donatorul padurii si-a dorit-o, dar noi aici votam banii pentru care festivalul are 
nevoie, vorbim de aproape o ora de locatie, haideti sa facem un proiect de hotarare, sa 
stabilim locatia, daca avem noi competenta aceasta, domnule Secretar al municipiului 
Focsani Eduard Corhana, pentru ca din cate stiu eu, niciodata nu am votat amplasamentul 
festivalului. Sunt de acord ca putem avea abtineri, putem spune ce ne spun cetatenii, dar 
deocamdata, nu avem noi competenta aceasta si din cate stiu eu Camera de Comert, are 
licenta pe acest festival, este un drept intelectual pe care Camera de Comert il are sub 
aspectul a ce se face, cine este invitat, dumnealor sunt raspunzatori, dupa cum vedeti in 
proiect, spune clar, amenajam pavilionul mesterilor populari si asiguram paza si 
salubritatea.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „eu nu doream sa mai intervin, dar daca sunt trimise, sa le 
spunem sageti, din partea P.S.D.-ului catre noi, eu nu am cum sa nu reactionez, pentru ca 
cel putin atunci, daca-mi amintesc bine  stimate coleg, noi cei din partea aceasta a salii, am 
propus un parteneriat in acel proiect si nicidecum nu ne-am opus, deci doream ca noi, 
Consiliul local, sa intram in parteneriat cu o alta institutie si sa putem sa realizam un proiect 
comun acolo si iata nicidecum ceea ce voia-ţi dumneavoastra sa insinuati.” 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „as vrea sa-l completez pe colegul Vasile Dobre 
si sa-i aduc aminte colegului Liviu Oloeriu, ca municipiul Focsani in acesti douazeci de ani, 
a fost deposedat de foarte multe bunuri imobile pe care noi nu le mai avem in patrimoniu si 
astazi, iata ca ne facem probleme ca nu avem unde sa ducem o gradinita, n-avem unde sa 
deschidem un anumit serviciu al municipalitatii. Deci la acea vreme, nu s-a pus problema 
ca acei consilieri, nu ma numar printre ei, dar acei consilieri ai P.N.L. nu au fost de acord, 
doreau un parteneriat cu adevarat si lucrul acesta a fost refuzat, dumneavoastra stiti de 
cine.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „voiam sa completez faptul ca domnul consilier Liviu 
Oloeriu a spus ca noi trebuie sa votam banii, dar stiti ca de regula cine da banul, mai 
hotaraste si alte lucruri.” 

Dl. consilier Danut Popoiu eu voiam sa nu mai iau cuvantul, dar bag seama ca cei 
din fata noastra trimit sageti catre P.N.L., ca sa inteleaga P.D.-L.-ul, adica aliatii de la 
guvernare. Oameni buni, se face un festival pe teritoriul municipiului Focşani şi noi nu 
avem de spus, adica dicteaza altii sa inteleg din toata treaba asta. Deci, proiectul de 
hotarare spune foarte clar, aprobarea participarii municipiului Focsani in calitate de co-
organizator, ori domnule consilier Liviu Oloeriu, eu nu pot sa inghit ca, Camera de Comert 
si Consiliul Judetean sa spuna, pe teritoriul municipiului Focsani se face acest festival si ca 
urmare va rog sa va executati. Cred ca avem si noi un cuvant de spus in toata treaba 
aceasta si avem pretentia sa fim consultati. Ca pentru acest festival , zarurile sunt aruncate 
si ca nu mai este vreme de a schita ceva, sunt intr-u totul de acord, sunt invitatiile trimise, 
ca tot programul este facut, dar este o chestiune care trebuie discutata odata si ca nu ne 
lasam calariti de unii si de altii. Suntem consilieri ai Consiliului local al municipiului Focsani, 
si hotaram aceasta chestiune daca se desfasoara sau nu, iar cat priveste problema 
Petrestiului, istoria spune ca pe semnatura regelui s-au dat parca vreo 40 ha. Deci, noi 
avem pamant acolo, nu trebuie sa intram in negocieri cu domnul Primar Macovei de la 
Vanatori, daca pot sau nu sa fac acolo.” 
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Dl. primar Decebal Bacinschi „domnilor consilieri, daţi-mi voie sa trag o concluzie la 
ce aţi spus dumneavoastra. In primul rand, locatia la Crang, eu nu spun ca nu este buna, 
dar nu in perioada sfarsitului lui octombrie, este ceaţa, este frig, nu stiu cine se va deplasa 
acolo. A doua treaba, cred ca nu este corect faţa de viticultorii din judeţul Vrancea şi aici aş 
ruga pe domnul Toma, vad ca este lideriul de sindicat al viticultorilor, haideti sa mergeti la 
Camera de Comert, sa faceti un program impreuna cu dansii, unde sa aveti si 
dumneavoastra posibilitatea sa va desfasurati, sa aveti anumite locuri unde sa puteti 
comercializa, unde sa va puteti desfasura o activitate, specifica activitatii dumneavoastra in 
zilele acestui festival pentru ca, Camera de Comert din rapiditate, invita 2-4-5-10 firme 
mari, le e mai usor si lor, iar viticultorii vranceni asa cum spunea si domnul consilier Paul-
Romeo Postelnicu, aproape nu au fost bagati in seama si din cauza aceasta cred ca ar 
trebui sa-i sarbatorim intr-un fel pe acesti oameni care produc si muncesc in judetul 
Vrancea, sa oferim un loc acceptabil si placut pentru desfasurarea acestui eveniment. La 
ora aceasta, nici Camera de Comert, nici Consiliul Judetean nu au venit cu propuneri 
pentru organizarea acestui festival. Din cate stiu, el este inregistrat ca o festivitate, deci, 
cred ca el se va desfasura anul acesta in conditiile in care voi aduce la cunostinta 
Consiliului local, dumneavoastra, cand se va desfasura, unde se va desfasura si in ce 
conditii. Acesti bani, pe care i-am prevazut sunt efectiv bani pentru intretinere, curatenie, 
paza si ce avem noi de facut acolo.” 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „imi permit sa va intreb domnule consilier 
Vasile Dobre, daca a fost o observatie, propunere sau amendament, nu ?” 

Dl. consilier Vasile Dobre „nu, eu nu fac amendament, este o propunere pentru anii 
urmatori, sa se tina cont de treaba aceasta si daca tot incercam sa punem cetatenii 
municipiului Focsani pe primul loc, sa tinem cont si de nevoile lor atunci cand ei spun ca o 
anumita problema nu le convine”. 

Dl. consilier Daniel Gongu „la Mandresti ne-am gandit vreunul ? Este cartierul 
Focsaniului ?” 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „se vor face niste propuneri, se vor pune”. 
Dl. consilier Neculai Tanase „a ramas ca domnul Primar Decebal Bacinschi, sa ne 

informeze.” 
Dl. primar Decebal Bacinschi „in primul rand Camera de Comert, Consiliul Judetean, 

trebuie sa ne faca cunoscut ca organizeaza acest festival, dar pana acum nu au facut-o. 
Dar noi stiind ceea ce se organizeaza, nemaiavand nici o sedinta, am spus ca avem 
posibilitatea acum sa aprobam acesti bani. Acesta a fost motivul. Daca nu se va tine atunci 
banii acestia, vor intra din nou la buget”. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 230 

Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
rectificarii bugetului general al municipiului Focsani pe anul 2009. 

Ia cuvantul dl. primar Decebal Bacinschi “as dori sa completez acest proiect de 
hotarare cu anumita suma. Astazi, prin adresa 19757, transmisa de Directia Generala a 
Finantelor Publice Vrancea, primita in data de 22.09.2009, mi se face cunoscut 
suplimentarea sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit si T.V.A. pentru 
echilibrarea bugetelor locale in valoare de 88 mii lei, in acest sens, propun suplimentarea 
subventiei pentru energie termica cu 88 mii lei, va rog sa fiti de acord cu treaba aceasta.” 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „vreau sa va intreb domnule Primar 
Decebal Bacinschi, daca s-a avut in vedere, la aceasta rectificare asa cum am discutat in 
luna august, vis-a-vis de proiectul cu abonamente pentru pensionari, era vorba ca o sa 
facem o rectificare si o sa prindem suma necesara pentru aceste abonamente.” 

D-na director economic Natasa Nemes raspunde d-nei presedinte de sedinta Mioara 
Lazar “ da, a fost prinse in aceasta rectificare”. 
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Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare, cu suplimentarea facuta 
de dl. primar Decebal Bacinschi si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 
231 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea cererii 
de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depusa de Bucataru Jani 
din Focsani, B-dul Unirii, nr. 10, ap. 38. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 232 

Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depusa de Ionita 
Anina din din Focsani, str. Slt. Gh. Potop, nr. 15. 
Ia cuvantul dl. consilier Neculai Tanase „nu stiu cine este doamna Ionita Anina, dar pur si 
simplu, acum mi-am adus aminte de primul proiect cu acei copii care ne reprezinta si s-au 
facut atatea discutii, aş vrea sa stiu si eu cine este aceasta domana, care este problema ei, 
e bolnava, e handicapata, ca sa stiu si eu pentru ce dam acesti bani”. 

Dl. Melus Nazaru, sef serviciu impozite si taxe locale raspunde d-lui consilier Neculai 
Tanase „are 41 ani, locuieste cu chirie in locuinta primariei si are un venit din alocatia de 
stat de 600 lei, nu are bani sa plateasca chiria lunara. Are restante la chirie pentru cladire 
de 26 milioane lei vechi la care se adauga majorari de 30 de milioane, mai are restanta la 
chirie teren de 6 milioane plus majorari de 10 milioane. Avand in vedere venitul pe care il 
are, nu va putea sa-si plateasca chiria intr-un viitor foarte apropiat si am propus 
esalonarea, pentru ca trebuie sa-si plateasca chiria lunara, pe o perioada de 24 de luni 
incepand din luna octombrie 2009 si aceste conditii, daca va plati, va fi scutita la plata 
majorarilor prin Hotararea Consiliului Local care poate acorda aceasta facilitate.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „„domnule Nazaru, eu sunt de acord sa ajutam, oamenii 
care sunt amarati, care sunt suferinzi, care nu au posibilitati, dar aceasta doamna a lucrat 
vreodata, e bolnava ?” 

Dl. Melus Nazaru, sef serviciu impozite si taxe locale raspunde d-lui consilier Neculai 
Tanase „Nu avem depusa nici o adeverinta de salariat si nici certificat medical. In conditiile 
in care nu se aproba cererea se va incepe procedura de evacuare.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „eu imi dau seama ca dumneavoastra ati respectat o 
anumita lege acolo, dar totusi, facand un paralelism intre acei copii care ne reprezinta si 
acesta doamna, care nu vrea sa munceasca, eu nu zic acum ca trebuie sa o lasam pe 
drumuri.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „e obligat prin lege sa va supunem aprobarii 
dumneavoastra. Dumneavoastra aprobati sau nu, nu este cu nimic domnul Melus Nazaru, 
vinovat.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „eu nu am spus ca e vinovat dumnealui, eu vreau sa va 
spun ca va aduc 1.000 cereri din acestea şi mai gasesc inca vreo 2.000. Eu sunt de acord 
ca de la care este schiop, ala care nu poate sa munceasca, ala care este batran, il ajutam, 
dar oamenii care au toate posibilitatile de a munci, mi se pare asa ca nu contribuie cu nimic 
la stat. Deci, noi toţi contribuim ca sa tinem acesti gen de, trantori, ca sa spun asa”. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „lucru ingrijorator este ca ne aflam intr-o sedinta in 
care avem foarte multe asemenea cereri de inlesnire la plata, avem de obicei 2-3, acum 
sunt mai multe. In practica Consiliului local a existat o cutuma, care spune daca aparatul de 
specialitate, in situatia in care un cetatean solicita o esalonare, sau forma de a fi ajutat in 
plata datoriilor sale catre Consiliul local si serviciul de specialitate, specialistii, principiul 
specialitatii, vreau sa-l respectam aici pentru ca nu-l prea respectam, spun ca se poate, iar 
in acest caz o familie ramane fara casa, cred ca avem datoria, cred ca e o datorie de ultima 
sansa şi nu avem unde sa ducem acea familie daca ramane in strada. E o ultima sansa, 
cred ca domnul director Melus Nazaru a judecat si cu inima si ca un specialist”. 
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D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „a judecat conform legii sa spun eu, ca 
sunt niste criterii.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „„aş vrea sa-i pun o intrebare domnului 
consilier Liviu Oloeriu, avand in vedere ca suntem in campanie si avand in vedere ca sunt 
foarte multe proiecte de acest fel si facand un paralelism cu acesti sportivi, care s-a spun 
ca este un proiect politic si politizam, suntem si noi indreptatiti, zic eu, sa intrebam, sunt 
politic toate aceste proiecte ?” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „n-aţi gasit cea mai nimerita paralela. Pai cum sa fie, 
proiecte din acestea, avem la fiecare sedinta 1-2, e o practica, e o situatie sociala, nu 
putem vorbi cu situatii de exceptie in care se constituie castigarea unor concursuri de tinerii 
nostri. Discutia am avut-o in comisie, despre problema aceasta, domnul consilier Gongu, 
ne-aţi provocat, trebuia sa ne spuna, domnilor, sa stiti, eu o sa invit pe copiii acestia in sala, 
ne-a facut surpriza aceasta placuta de altfel ca i-am vazut pe copii, dar in spatele acestei 
chemari a fost de fapt fortarea votului. Vreau sa stiti, ca oricum votam, indiferent daca 
veneau copiii sau nu.” 

Dl. consilier Daniel Gongu „singura noastra nedumerire era, de ce aceasta persoana 
nu munceşte.” 

Dl. consilier Vasile Pintilie  „d-na presedinte de sedinta Mioara Lazar, sa inteleg ca 
se ofera un loc de munca aici pentru a se putea plati aceasta datorie? Noi discutam aici un 
caz deosebit, haideti sa vorbim serios si sa trecem la obiect”. 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „sunt locuri de munca pe piata muncii d-le 
consilier Vasile Pintilie”. 

Dl. consilier Bogdan Matisan „daca conditionam inlesnirea la plata cu un loc de 
munca poate ii oferiti dumneavoastra d-le consilier Daniel Gongu”. 

Dl. consilier Daniel Gongu „daca vrea sa munceasca”. 
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 

„pentru”, d-nii consilieri Paul Romeo Postelnicu si Gheorge Stan nefiind in sala, devenind 
hotararea nr. 233 

Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depusa de Oglan 
Mihaita Dan din Focsani, str. Cartier CFR, nr. 6, bl.12, ap. 36. 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar “ 
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 

„pentru”, devenind hotararea nr. 234 
Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 

cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depusa de Bender 
Elena din Focsani, str. Panduri, nr. 7, ap. 64. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 235 

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: . proiect de hotarare privind aprobarea 
cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depusa de 
Vasilescu Nela, din Focsani, Al. Caminului, nr. 12, ap. 17 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu “„aş dori sa stiu si eu aici, doamna Vasiliu 
Nela, cati ani are si daca munceste sau nu ? In aceste cereri se specifica de ce nu 
muncesc ?” 

Dl. Melus Nazaru, sef serviciu impozite si taxe locale raspunde d-lui consilier 
Mugurel Cosmin Malureanu „are 34 ani, traieste din ajutorul social dat de Primarie, am un 
certificat medical in care se specifica, ca sufera de dereglari psihice.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 236 



 18 

Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
tarifului aferent serviciilor efectuate de catre SC ENET SA Focsani, in ceea ce 
priveste stabilirea si transmiterea consumurilor de apa rece pentru prepararea apei 
calde de consum catre SC CUP SA Focsani, in vederea facturarii.  

Dl. consilier Cristinel Susu „la comisii, domnul Director Gheorghe Vasilescu, ne-a 
spus ca are sapte oameni pentru citire, ca au si ei contoarele lor, nu mai spun ca au si 
strazi in plus fata de ENET, iar ENET-ul spune ca 25% din cost inseamna 769 milioane 
ceea ce mie mi se pare o suma enorma, adica sa coste citirea vreo 3 miliarde pe luna.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „ce a spus colegul meu este adevarat, sunt nişte 
lucruri care nu bat sau nu se inteleg, dar asa cum s-a discutat şi la comisii este o problema 
intre doi agenti economici, intra-adevar care exista capitol majoritar al Consiliului local, dar 
sunt societati comerciale. Deci, dumnealor trebuie sa-şi regleze aceasta problema, sa 
ajunga la un acord, cine si cui face servicii, sa cuantifice aceste servicii, sa le accepte si o 
parte si cealalta si noi vom stabili tariful, dar formula pe care astazi o avem in fata este alta. 
Aprobati voi tariful implicit, recunoaste-ţi serviciul practicat desi, cealalta parte, in speta 
C.U.P.-ul il contesta si unde ajungem? Oameni buni, intelegeti-va, si noi vom face, dar nu 
veniti sa scoateti, pe romaneste vorbind, castanele din foc cu mana altuia, si in alta ordine 
de idei, cand mai exista probleme asemanatoare, acesteia, rog mandatarii nostri in 
Adunarea Generala a Actionarilor de la C.U.P. si de la E.N.E.T., aceste probleme trebuie 
sa le discutam cu dumnealor in comisii, deci, cel care este reprezentant si cu directorul 
societatii”. 

Dl. consilier Vasile Dobre „ce am inteles noi la Comisia de buget, finanţe. Daca noi 
am aproba astazi acest proiect de hotarare, pretul apei reci ar fi majorat catre consumatori, 
catre cetatean, catre cel care beneficiaza de agentul termic. Asa a explicat pana la urma 
domnul Director Gheorghe Vasilescu de la C.U.P. Am mai inteles deasemeni, ca E.N.E.T.-
ul chiar daca, sa spunem, ca noi aprobam acest proiect de hotarare tot face aceasta 
munca, tot va citi acele contoare, fara sa perceapa un tarif suplimentar. Deci, nu stiu daca 
am reusit sa ma fac inteles, in situatia in care, repet, noi aprobam acest proiect de 
hotarare, cetateanul va plati suplimentar fata de cat plateste acum pentru apa rece folosita 
pentru caldura, de aceea cred ca domnul consilier Liviu Oloeriu are dreptate. Daca intr-
adevar exista un litigiu intre cele doua societati comerciale sa mearga in justitie si banuiesc 
ca acolo lucrurile se vor transa asa cum este corect si ma gandesc ca asa va fi decizia, iar 
noi in final vom aproba daca va fi cazul acel tarif. Nu cred ca prin aceasta smecherie, daca 
o putem numi asa cetateanul municipiului Focsani, va trebui sa fie in continuare jecmanit 
de noi, taxe si noi biruri pe spinarea sa”. 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „subscriu, cele spuse de domnii consilieri 
Liviu Oloeriu si Vasile Dobre, intr-adevar s-a discutat la comisii, intr-adevar este necesar să 
regleze dumnealor intre ei ca si societate si evident cetateanul sa nu aiba de suferit”. 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu „eu vreau sa spun ca tariful acestei prestatii va trebui 
sa se regaseasca undeva, ori la E.N.E.T., ori la C.U.P., e o cheltuiala cu forta de munca, e 
o cheltuiala  cu monitorizarea, cu o cheltuiala cu logistica. Apa calda este un produs din 
apa rece, cu ajutorul energiei termice, dar din cate am inteles si eu, nu s-a preluat in 
totalitate de catre C.U.P., citirile, jumatate la E.N.E.T., jumatate la C.U.P., sau mai putin de 
jumatate la C.U.P. Intr-adevar, cum spunea si domnul consilier Liviu Oloeriu este o 
problema care ii priveste pe dansii si daca si-o clarifica e bine si daca nu, va trebui sa vina 
cu o propunere unde sa se regaseasca tariful”. 

Dl. consilier Vasile Dobre „vreau sa precizez inca odata, pentru asistenta, acest tarif 
se regaseste in pretul gigacaloriei la ora aceasta, deci cetateanul plateste aceasta prestatie 
care inseamna citirea contuarelor. Problema intre dumnealor este urmatoarea domnilor, de 
ce s-o platesc eu – E.N.E.T. şi sa nu o plateasca C.U.P.-ul, pana la urma este o treaba de 
genul acesta care este mai tare, aceasta este de fapt problema intre cele doua societati 
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comerciale si noi suntem pusi sa arbitram pana la urma aceste orgolii ale acestor doua 
societati aflate in subordinea Consiliului local, haide-ţi sa intelegem fenomenul si sa nu 
dam posibilitatea acestor societati sa ne transforme in altceva decat ceea ce suntem”. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge cu 21 
voturi „abtinere”. 

Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.130/2009 pentru 
aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a 
numarului de indemnizatii lunare la nivelul municipiului Focsani pentru anul 2009. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 237 

Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si 
completarea Regulamentului de organizare si functionare al Administratiei Pietelor 
municipiului Focsani, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr.292/2005, modificata. 

Ia cuvantul dl. consilier Neculai Tanase „aici este vorba de crearea unei piete gros, 
asa am inteles. Eu zic, ca o piata de gros, e tocmai ce-i lipsea Focsaniului, deci, Focsaniul 
ca orice oras civilizat trebuie sa aiba piata de gros si dincolo de acest lucru am putea sa 
rezolvam si problema, intr-o anumita masura, desfacerii si ceea ce inseamna viticultura, 
Deci, eu cred cu fermitate ca aceasta piata trebuie sa fie construita in Focsani, insa eu cred 
ca, conteaza foarte mult si zona unde va fi amplasata aceasta piata, pentru ca trebuie sa 
aiba un acces, trebuie sa aiba un anumit vad aceasta piata. Am vazul ca Primaria a propus 
acolo la Obor, eu zic ca trebuie sa avem si un dialog cu reprezentantii celor care 
desfasoara aceasta activitate si atunci vom alege solutia cea mai buna”. 

Dl. primar Decebal Bacinschi “„domnilor consilieri, am avut o discutie cu 
reprezentantul sindicatelor, este in sala, l-am rugat, trimiteti-mi o hartie ca sa pot sa initiez 
un proiect de hotarare pentru infiintarea acestei piete. Vineri, la ora 10,00 sau ora 11,00, 
am primit o hartie din partea asociatiei prin care ni se solicita infiintarea unei piete. Ce a 
spus domnul consilier Nicu Tanase are perfecta dreptate, fiind in timpul destul de inaintat 
sa nu pierdem perioada aceasta, am amenajat in Obor acum o zona de 600 mp. care din 
punctul nostru de vedere corespunde unor norme, pe care ni le cer cei care avizeaza 
aceasta activitate. Deci, avem apa, avem canalizare, avem lumina, avem paza 24 de ore 
din 24 si isi poate desfasura activitatea din 24 de ore din 24, deci, este singura locatie pe 
care am putut-o face urgent. In conditiile in care aceasta activitate va incepe sa se 
dezvolte, inpreuna cu dumneavoastra, veniti cu propuneri sau venim noi cu propuneri si 
dumneavoastra sa fiti de acord sa cautam o zona, un spatiu, o suprafata de teren unde intr-
adevar sa putem infiinta o piata de en-gross pentru ca mi se pare corect sa aducem cat 
mai multe fructe, legume si tot ce este in municipiul Focsani pentru cetateni si in acelasi 
timp sa aiba si dansii posibilitatea sa comercializeze ceea ce produc”. 

Dl. consilier Danut Popoiu „faţa de locatia propusa pentru aceasta piata en-gross, 
inteleg domnule primar, ca este o chestiune provizorie pe care o dam acolo in Obor. Acolo, 
pe centura nu ieseau vreo 600 m. si faceam noi calcule, erau unele pentru blocurile A.N.L. 
si mai ramaneau vreo 600 m. de glumeam eu ca facem ghereta paznicului. Acolo ar fi o 
suprafata excelenta pentru astfel de piata pentru ca oamenii se adreseaza si celor care 
circula pe centura Focsaniului. Deci, in acest proiect de hotarare, parerea mea este sa 
facem un amendament, ca este o chestiune provizorie pentru ca dupa aceea o batem in 
cuie si apoi greu o mai schimbam de acolo. Este o chestiune provizorie si propun sa scriem 
acest lucru in proiectul de hotarare, iar pentru piata en-gross, sa ne gandim sa facem o 
chestiune serioasa pentru ca suntem in calea calatoriului si este pacat sa nu beneficiem de 
o astfel de piata, iar locatia am gandit-o si eu, or fi si altele, dar nicidecum bagata in centrul 
orasului, undeva la dos, pentru ca nu vor avea oamenii acolo vad comercial”. 
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Dl. consilier Neculai Tanase „eu propun sa ascultam un punct de vedere foarte pe 
scurt si al celor care sunt beneficiarii acestei piete”. 

I se permite sa ia cuvantul d-lui Gino Toma „preşedintele Federatiei Agricultorilor, 
afiliata la Confederatia Sindicatelor Nationale Meridian, asta ca sa nu mai fim intrebati daca 
suntem reprezentativi sau pe cine reprezentam. Deci, nu suntem numai reprezentanti ai 
viticultorilor, ci reprezentam in cadrul confederatiei Medidian tot ce inseamna agricultura, in 
Romania sunt 5 confederatii sindicale”. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „aţi spus tot ce inseamna agricultura si ati gresit”. 
Dl. Gino Toma „agricultura, nu cei care pacalesc oamenii, si pacalesc oamenii si ii 

fura la cantar, ca sa discutam de Comcereal”. 
 Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „s-a inregistrat pe caseta declaratia domnului, nu ?” 

Dl. Gino Toma „am facut o solicitare catre Primaria Focsani, pentru a fi infiintata o 
piata de gro in municipiul Focsani. Toate orasele mari, toate orasele civilizate au o astfel de 
piata. Agricultorii nostri, legumicultorii si viticultorii incearca sa-şi vanda produsele asa cum 
pot, Piatra Neamt, Iasi-ul, toate orasele mari au o astfel de piata. Aceasta piata are 2 
obiective, in primul rand scaderea preturilor din Piata Focsani, care este una din cele mai 
scumpe piete din tara, tocmai datorita faptului ca oamenii sunt obligati sa-si vanda 
produsele catre intermediarii care sunt in piata, neavand o piata en-gross, ca sa faca o 
concurenta, ei sunt obligati sa vanda la pretul la care li se impune de catre intermediari. In 
piata de en-gross se poate vinde de la 5 kg. in sus, asta este regulamentul care se aplica in 
orice oras. Ar fi primul punct, scaderea pretului in piata municipiului si al doilea, 
posibilitatea ca acesti legumicultori, sa nu mai mearga zeci de km. catre Cosmesti, 
Ramnicu Sarat sau catra alte orase sa-si vanda produsele. Este impetuos necesar 
infiintarea unei astfel de piete. Ca locatie, aici am venit numai cu cativa reprezentanti, sa nu 
fim acuzati ca noi, ca sindicat, facem numai scandal si nu stim decat sa cream disconfort 
cetatenilor oraselor, am venit cu cateva persoane care sunt reprezentanti ai cooperativelor, 
domnul Bandar Julian, este cel mai mare investitor din Vrancea, privind serele, are o sera 
foarte mare la Biliesti, si sunt persoane care sunt angrenate foarte bine in aceasta activitate 
care, stiu cum sa-si vanda produsele numai ca, au nevoie de o astfel de piata. Ca locatie, 
am cerut ca sa formam o comisie mixta intre reprezentantii nostri si reprezentantii Primariei 
si sa identificam locatiile posibile, am prefera o locatie pe centura orasului Focsani, pentru 
ca vrem sa ne adresam in primul rand pentru cei care sunt din exterior. Consumul in 
Focsani, nu este foarte mare, nu ar avea o asa mare desfacere daca ii duceti in zona Obor, 
sau indiferent in alta zona unde ar trebui sa intre cu camioane, pentru ca cei care vor sa 
cumpere sunt cei care vin cu masini de 10-20 tone si le este greu sa intre cu tirul prin oras. 
Vom ruga, daca este posibil, sa facem aceasta piata undeva in zona de centura”. 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „domnule Primar Decebal Bacinschi, daca 
stabilim provizoriu aceasta locatie, la obor asa cum spuneti, s-au facut acolo toate 
demersurile necesare, ma gandesc sa nu ramanem in provizorat. Eu stiu ca timpul este 
foarte limitat, trebuie cat mai repede rezolvata problema aceasta, daca este sa-i ajutam pe 
oameni intr-adevar”. 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „foarte scurt, putem pune acolo pentru anul 
2009 si atunci nu mai exista provizoriu, va fi inlocuit cu anul 2009, cu functionare provizorie 
pentru anul 2009”. 

Dl. consilier Neculai Tanase „voiam sa spun ca noi trebuie sa dam o importanta 
foarte mare acestei investitii, eu zic ca nimeni nu pierde din aceasta investitie, va castiga si 
primaria prin taxele si impozitele care se platesc acolo si vor castiga si cetatenii, dar si 
producatorii. Este adevarat, ca pe centura este o zona de tranzit, si este DN.2, E.85, asta 
care este foarte traficat si suntem aici in zona de sud a Moldovei, unde cred eu ca va avea 
un mare succes o astfel de piata si trebuie sa dam o mare importanta si primaria sa puna in 
planul de investitii pentru la anu, parerea mea”. 
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D-na presedite de sedinta Mioara Lazar „am si eu de facut un amendament pentru 
ca tot trebuie sa venim, sau e bine sa venim in sprijinul acestor oameni, am sa fac 
urmatorul amendament, ca aceasta piata sa functioneze non-stop, mai ales ca este 
perioada aceasta de 2009, deja ma gandesc ca ei vin foarte de dimineata. Avem oameni, 
avem paznici acolo, nu este nici un fel de problema, este al doilea amendament”. 

I se permite sa ia cuvantul d-lui Bindar Julian „domnule primar Decebal Bacinschi, 
600 mp. este rasadnita mea, deci, aceasta suprafata este mult prea mica si nu are sens. 
Pentru o piata en-gross, sunt necesare 1-2 ha”. 

Dl. primar Decebal Bacinschi „vreau sa va spun urmatoarea treaba, noi daca 
aprobam acest proiect, acum functionarea acestei piete de en-gross, pana la sfarsitul 
anului 2009, avem urmatoarea posibilitate, stiti ca avem miercurea si duminica, noi avem 
activitate acolo, restul, tot oborul acela este liber, se poate veni cu masini mari, nu este nici 
un fel de problema. Noi am spus 600 mp., ca sa delimitam o zona, dar in conditiile in care 
vor veni masini, exista posibilitatea. Ne-am gasit sa facem treaba aceasta pentru ca este 1 
octombrie, sa prindem ceva din productia anului acesta. Pentru anul 2010, impreuna cu 
dumneavoastra, mergem si stabilim o locatie, vom prinde in planul de investitii pentru anul 
2010 o piata de en-gross in asa fel incat la 1 mai – 15 mai, aceasta investitie sa fie gata, sa 
avem posibilitatea sa facem ceea ce spuneti dumneavoastra. N-am nimic impotriva, va pot 
da pe cineva de la Comercial, la proiectare, sa mearga cineva, cum arata aceste piete, sa 
facem o piata corecta si frumoasa”. 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „ca o paranteza scurta, dar si ca o gluma, 
marile au astfel de piete, dar au si viceprimari. Mai devreme, s-a adus vorba de taxe si 
impozite, si as vrea sa-l intreb si eu pe domnul Director Puiu Spiridonm, sa ne spuna in 
procente, c-am cat la % din totalul de mese din piata au un contract de inchiriere lunar, 
anual, si cat la %, se platesc cu ziua, si pun aceste intrebari, deoarece conform raportului 
auditului, cand am discutat atunci, au mai fost si alte proiecte legate de administratia 
Pietelor, gradul de ocupare in piata este foarte mic, iar daca mergem zilnic in piata, nu 
gasim nici o masa libera, asta as vrea si eu sa stiu”. 

Dl. director Puiu Spiridon, Administratia Pietelor „54% a fost gradul de ocupare din 
perioada ianuarie - iunie la taxare”. 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „54% au contract, am intrebat cat % din 
mese au contract de inchiriere”. 

Dl. director Puiu Spiridon „nu au contract toti. Cei care au contract, este zona de 
boxe carne, zona de zarzavat, dar sunt si mese care se taxeaza zilnic”. 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „propun o schimbare a regulamentului de 
functionare si in acest sens, cred ca este necesar sa incheiem contracte de inchiriere cu 
toti cei care utilizeaza o masa, un spatiu in aceasta piata. In piata, nu se gaseste o masa 
libera, iar gradul de incasare este de 54%, unde este diferenta de bani domnule Director 
Puiu Spiridon, pentru ca piata este plina zilnic”. 

Dl. primar Decebal Bacinschi „haideti sa vedem cate mese avem goale in Obor, cate 
mese avem goale in Bahne, in Sud”. 

D-na consilier Doina Fodoreanu „domnule Primar Decebal Bacinschi, atitudinea 
domnului Director Puiu Spiridon, mie nu-mi place, mie personal, si cred ca nici colegilor 
nostri. Domnul Puiu Spiridon, este directorul Administratiei Pietelor, iar noi suntem Consiliul 
local, cred ca modul cum se adreseaza Consiliului local nu prea corespunde cu functia pe 
care o are dumnealui, si v-as ruga sa luati masuri. Domnul Puiu Spiridon, in momentul in 
care intra in sala de sedinte a Consiliului local, sa fie politicos pentru ca se adreseaza unor 
consilieri, daca nu, domnul Puiu Spiridon poate fi schimbat din aceasta functie”. 

Dl. consilier George Mardare „stimati colegi, referitor la mese, nu se pot incheia 
contracte, deoarece la aceste mese vin de exemplu tarani care vand numai o saptamana 
sau o zi, sau sunt cei care vand urzica, aia vin 2 zile. Contractele se incheie pe spatiile 
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comerciale in care exista continuitate cel putin 1 an de zile, iar la calculul coeficientului de 
ocupare al meselor, vreau sa va spun ca s-au luat in calcul si mesele din Piata Bahne, care 
sunt integral goale si mesele din Piata Sudului care sunt in mare proportie, peste 50% 
goale si mesele din Obor, care sunt in mare procent goale, din cauza aceasta este acest 
coeficient de utilizare. Deci, contracte nu se pot face la mesele din piata, acestea sunt de 
utilizare sezoniera.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „sa pun o intrebare acum la obiect, 
domnule Puiu Spiridon, zona Piata Moldovei Nord, in traducere libera la papucari acolo, au 
contracte? De ce oamenii aceia nu vand rosii, ei sunt pe toata perioada anului”. 

Dl. director Puiu Spiridon „nu au contracte pentru ca desi acolo sunt 38 de mese 
zilnic, vin minim 10, sau in alta zi, 8, 5 si aşa mai departe”. 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „daca eu merg cu dumneavoastra intr-o zi 
acolo, gasim mese libere? Nu am acuzat pe cineva ca a incalcat vreun regulament”. 
Dl. consilier Daniel Gongu „domnule Primar Decebal Bacinschi, l-aţi intrebat pe domnul 
director Puiu Spiridon, daca a incalcat cu ceva hotararea Consiliului local, din cate retin eu, 
acum vreo luna de zile, s-a tinut o licitatie, la care noi am stabilit ca doi consilieri locali sa 
participe, dar nu am fost chemati sa participam, eu mi-am adus aminte ca domnii consilieri 
Vasile Dobre si Cristian Susu, trebuia sa ne reprezinte. As vrea sa va propun, referitor la 
ceea ce spunea dolegul meu M.C. Malureanu, haideţi sa-i ajutam pe papucarii acestia.  
Sa-i convingem sa vina zilnic, haideţi sa le facem un abonament cu o anumita reducere, 
fata de pretul zilnic”. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se adopta cu 21 voturi 
„abtinere”. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele d-nilor consilieri Mioara 
Lazar, Paul Romeo Postelnicu si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 
238 

Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea 
anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.63/220/2008 
pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 239 

Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind abrogarea 
pozitiilor nr. 23 si 367 din anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr. 108/2004, a pozitiei nr. 4 din anexa la Hotararea Consiliului Local 
nr.307/2007 si a pozitiei nr. 6 din Hotararea Consiliului Local nr.169/2009 pentru 
aprobarea listei nominale pentru repartizarea locuintelor pentru tineri destinate 
inchirierii. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, dl. consilier Bogdan Matisan, nefiind in sala, devenind hotararea nr. 240 

Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei 
nominale cu persoanele carora urmeaza sa li se repartizeze locuintele pentru tineri 
destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a 
prevederilor Legii nr. 152/1998 cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii 
Consiliului Local nr.110/2009 privind aprobarea listei de prioritati.  

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 241 

Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea unui 
schimb de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul Tineretului Sud solicitate de 
titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, 
republicata si modificata. 
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Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 242 

Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
extinderii de spatiu pentru familia Lepadatu Camelia Gina din imobilul situat in 
Focsani, str. Gh. Asachi, nr. 3, bl. 3, ap. 12 in conformitate cu Legea locuintei nr. 
114/1996, republicata si modificata. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 243 

Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate, precum si unele masuri 
pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si extindere Parc Teatru Focsani”. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 244 

Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate, precum si unele masuri 
pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si extindere Parc „Nicolae Balcescu” 
Focsani. 

Ia cuvantul dl. consilier Daniel Gongu “o singura intrebare am pentru doamna Mioara 
Huica, exista posibilitatea ca cele doua terenuri de tenis din Parcul Balcescu sa fie prinse in 
acest program?” 

D-na Mioara Huica, sef serviciu investitii raspunde d-lui consilier Daniel Gongu “da, 
se vor lua in proiect.” 

Dl. consilier Adrian Colin „daca in acest proiect este prins si spatiul de joaca pentru 
copiii din parcul Balcescu?” 

D-na Mioara Huica, sef serviciu investitii raspunde d-lui consilier Daniel Gongu “da, 
ghidul prevede toate acestea.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 245 

Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitii „Reabilitare, modernizare si dotari – Campus Scolar” din municipiul 
Focsani (Colegiul Tehnic Ion Mincu, Liceul Sportiv si Colegiul Tehnic Edmund 
Nicolau). 

Ia cuvantul dl. consilier Vasile Dobre “„iarasi si acest proiect, dar si urmatoarele 
doua chiar, am suscitat mii de dezbateri in Comisia de buget, finante, stim ca ele au mai 
fost discutate intr-o alta sedinta de Consiliu local. Incerc sa vin cu un amendament la acest 
proiect si valabile si pentru urmatoarele doua si cred ca daca vom accepta acest 
amendament, poate ca ar fi o situatie mai in regula si el ar obtine votul Consiliului local. 
Amendamentul meu ar fi urmatorul: pornind de la faptul ca persoana, firma, care a facut 
pentru prima data proiectarea pentru aceste trei proiecte, este aceeasi care o face si pentru 
noile proiecte de finantare a acestor obiective de finantare a celor trei scoli, propunerea 
mea ar fi ca tariful pe care il platim, suma pe care o platim noi, acum sa fie jumatate pentru 
proiectare, jumatate din suma platita initial, iar achitarea acestei sume sa se faca doar daca 
proiectele vor obtine finantare. Stiu ca este greu de a obtine o asemenea intelegere cu cel 
care face proiectarea, dar vreau sa fiu bine inteles, incercam sa spunem stop, daca e bine 
spus asa, la acesti bani pe care ii aruncam pe proiectare, care ulterior nu se regasesc sau 
nu-si mai gasesc locul din anumite motive, in executie, asta incerc sa fac prin acest 
amendament, pentru ca au fost facute trei proiectari, stim foarte bine, si ulterior, nu s-au 
mai facut si acum vin din nou sa facem proiectari si dam alti bani”. 
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Dl. consilier Adrian Colin „din discutiile avute cu diverse persoane, o parte s-a 
achitat in avans, iar restul de bani urmand a fi incasati cand proiectul va trece, cand 
proiectul va fi aprobat, deci se poate”. 

Dl. consilier Bogdan Matisan „din cate imi aduc aminte, atat la comisie, cat si in 
discutiile pe care le-am avut cu doamna Mioara Huica, si cu cei din aparatul tehnic al 
primariei, noi am inteles urmatorul lucru: ca aceste proiecte exista, au fost platite odata, dar 
ca legislatia s-a schimbat, si ce sa facem acum, sa stam cu proiectele respective care nu 
mai indeplinesc conditiile legale si sa le tinem in sertar sau sa platim modificarea lor si sa 
dam drumul la proiecte? Mie, mi se pare mult mai important lucrul acesta decat sa stam cu 
ele in sertar”. 

D-na consilier Doina Fodoreanu „o sa-l contrazic pe colegul meu Bogdan Matisan, 
pentru ca, conform Hotararii Guvernului nr.28, este reactualizarea, nu reproiectare, deci nu 
reproiectez, deci nu pot sa vin cu 2 miliarde valoarea de proiectare. La o reactualizare, 
valoarea automat trebuie sa fie mai mica, nu se schimba toata structura, se schimba 
anumite capitole din structura respectiva. Am o intrebare pentru doamna Mioara Huica: n-
au existat in raport si eu tin minte ca in perioada: 2004-2005, atat Liceul 4, cat si Liceul 1, 
au beneficiat de niste finantari europene pentru renovarea cladirii liceului, la Liceul nr.1, 
sala de sport daca imi aduc bine aminte a fost reabilitata, atelierul a fost reabilitat, cladirea 
liceului, aici le vad iarasi prinse in acest proiect, daca doamna Mioara Huica imi poate da o 
explicatie? ” 

D-na Mioara Huica, sef serviciu investitii raspunde d-nei consilier Doina Fodoreanu 
„se scriu toate obiectele care fac parte din Campusul scolar, este doar o enumerare”. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “„o sa spun ceva, ce probabil voia sa spuna si domnul 
consilier Gheorghe Stan, interesul pentru aceste proiecte a existat din partea consilierilor, 
in afara de sedinta de comisii, domnul consilier Vasile Dobre, nu a participat din pacate, a 
mai fost o discutie lamuritoare care a durat peste o ora, la care am participat eu, domnul 
consilier Gheorghe Stan şi o parte din consilierii din grupul P.D.-L. Eu zic, ca in discutia de 
acolo, doamna Mioara Huica a aratat, aplicindu-se normativele sau sistemele de calcul ale 
Ordinului Arhitectilor, sumele care s-au platit pentru proiectare sunt mult, mult mai mici si 
am sa o rog pe doamna Mioara Huica sa ne spune, fata de ce suma, conform legii ar fi fost 
indreptatit arhitectul care proiecta, sa solicite pe aceasta reactualizare, actualizare, cum o 
formulam si in fapt ce s-a platit. Acum ce spun domnii consilieri, eu o iau de buna ca, daca 
vine si mi se spune ca niste primari au facut contracte, asa nu pot sa iau de bun decat 
cuvantul domnului consilier Adrian Colin si cred ca asa este. Daca exista aceasta practica 
si nu este prea tarziu sa se negociueze in sensul acesta, dar asa cum ne-a explicat 
doamna Mioara Huica si cat am inteles eu, nu putem sa facem acest lucru. Cred ca sunt 
foarte importanti banii care vin grant la aceste proiecte si prea putini banii care-i dam noi, 
mai mult de atat, banii de proiectare sunt prinsi in parte in proiect, deci se reintorc acesti 
bani, nu stiu domnule Primar Decebal Bacinschi din experienta si din discutiile cu cei care 
finanteaza, chiar exista sansa sa se finanteze un numar suficient de mare, 6, 7, 8 proiecte”. 

Intervine d-na presedinte de sedinta Mioara Lazar “„la intalnirea care a fost cu o zi 
inainte fata de ziua sedintei, ni s-a prezentat aici o adresa prin care ni se specifica ca din 
cei 602.270 euro, care ar fi trebuit, sa spunem, alocati pentru aceasta proiectare de fapt 
pana la urma s-a ajuns la 391.755 euro, s-a injumatatit suma necesara pentru 
reactualizare”. 

D-na Mioara Huica, sef serviciu investitii “conform Ordinului Arhitectilor cota de 
poiectare este de 21 euro/mp.” 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar “„35% este S.F. aici”. 
D-na Mioara Huica, sef serviciu investitii “SF este 15% din acest cost, acolo s-a 

produs o greseala. SF se reia cu H.G. nr. 28 / 2008. In urma analizelor efectuate conform 
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ghidului solicitantului suma de plata pentru aceasta reproiectare ajunge la 37.000 euro. Nu 
toate proiectele sunt facute de acelasi proiectant.”  

D-na consilier Doina Fodoreanu „vreau sa fac 2 precizari. Intr-adevar, cheltuielile de 
proiectare sunt eligibile numai cu conditia sa se castige proiectul, daca din 10 proiecte 
platim 10 miliarde pe proiectare si castigam numai doua, se intorc numai 2 miliarde, restul 
de 8 miliarde sunt bani pe care i-am cheltuit. Nu este credibil ce spune doamna Mioara 
Huica vis-a-vis de Ordinul Arhitectilor, pentru ca orice proiectare se face in baza unei 
licitarii, la o licitatie nu vin cu un ordin, la o licitatie vin cu oferta, deci castiga proiectantul 
care are oferta cea mai buna pentru mine ca beneficiar”. 

Dl. consilier Gheorghe Stan „eu as puncta cateva lucruri pentru proiectele de la 24 – 
29 şi nu voi mai avea alta interventie pe aceste proiecte. Din ordinea de zi su consider 
aceste proiecte foarte importante. Chiar daca ne mai lungim cu discutiile sa ne lamurim, eu 
zic ca aceasta oportunitate nu trebuie sa o votam, adica de a da unda verde acestor 
proiecte. Eu nu m-as crampona de acest nivel al costurilor avand in vedere ca multi 
apreciaza ca e mult, ca e putin, in primul rand nu sunt de specialitate si cei care si-au mai 
dat cu parere, puteau si ei sa se mai abtina, dar faptul ca noi participam doar cu 25, restul 
vin fonduri europene, faptul ca toate aceste cheltuieli pe capitole cum le avem noi in proiect 
sunt eligibile, adica sunt deductibile si nsuma mare, noi trebuie sa ne ferim, dup aparerea 
mea, de o singura problema aici, de a cheltui foarte multi bani, asa cum a spus colega 
Doina Fodoreanu, ca de fapt mi-a furat jumatate din punctul de vedere, deci exista riscul sa 
facem aceste studii pentru 10 proiecte, sa primim bani doar pentru unul si de fapt noi sa nu 
castigam nimic, adica ce am luat de la fondurile europene sa dam la firme care au facut 
proiectele. S-a pus problema daca exista sau nu posibilitatea de a incerca sa nu picam in 
aceasta treaba, criza care este acum simtim cu totii si cei care facem productie si 
proiectarea asta este tot o productie după părerea mea, concurenta este care este, piata 
nu este atat de saturata de cerere si asa cum firmele particulare au gasit solutie sa 
incheiem contracte de facutul acestor dosare, cu decontarea atunci cand primim banii, eu 
nu vad ceva ilegal in treaba aceasta si cred eu ca putem merge mai departe. Nu spun 
povesti, am accesat trei proiecte, iar toate contractele mele au fost cu decontare atunci 
cand proiectul a fost castigat, adica am luat banii. Am doua proiecte acum in derulare, pe 
aceeasi tema, ce se poate la particulari si nu se poate la stat din buget, nu cred ca cineva 
are niste elemente in plus, sunt de acord sa-l ascult, si poate imi revizuiesc punctul de 
vedere, adica eu sunt de acord sa notez toate aceste trei proiecte si nu numai pe acestea 
pot fi si mai multe, dar sa gasim aceasta variante care ne pune putin la adapost”. 

Dl. consilier Vasile Pintilie „stimati colegi, privitor in general la tot ceea ce inseamna 
procedura de licitatie si mai departe eligibilitatea proiectului este una, eligibilitatea 
proiectului intr-un tot unitar pe langa partea de studiu de fezabilitate mai sunt si alte 
elemente solicitate in ghid. Noi nu putem sa spunem ca atata timp cat proiectantul care 
urmare a licitatiei, sau urmare a procedurii a ajuns sa faca trimitere la determinarea unor 
indicatori tehnico-economici si a unui pret pentru investitia respectiva si a unei valori de 
investitii si a sustinerii prin analiza post-beneficiu intr-adevar a finalitatii si a eligibilitatii 
proiectului in sine, daca discutam de eligibilitate, nu discutam numai despre proiectul pe 
care proiectantul il realizeaza si ne da niste valori a costului investitiei, ca sa fim eligibili si 
sa luam punctajul respectiv si ca proiectul acela sa fie promovat in urma ghidului mai sus si 
alte elemente si din acest motiv, eu zic sa nu-l culpabilizam pe proiectant. Proiectantul, 
trebuie sa-si primeasca banii pentru munca realizata, mai departe vedem din vina carui 
motiv a fost incorect in eligibilitatea  intru-totul. Deci, haide-ţi sa nu judecam proiectantul, nu 
conteaza cine este el, odata ce procedura este realizata, el si-a facut datoria, a venit cu o 
tehnologie, a trecut printr-un C.T.E., a fost supus, inseamna ca proiectul este bun, mai 
departe eligibilitatea , intru-totul la masura respectiva de ghid are, şi alte capitole la care 
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trebuie sa raspunda, chiar beneficiarul de anumite aspecte, haide-ţi sa judecam corect 
problema aceasta”. 

Dl. consilier Gheorghe Stan „in situatia aceasta, mai delicata, prin care trece 
economia, noi toti trebuie sa ne asumam niste riscuri”. 

Dl. primar Decebal Bacinschi „vreau ca sa inteleg, dumneavoastra ati apelat la o 
firma de consultanta. Aceastei firme de consultanta, dumneavoastra i-aţi spus ce doriti, iar 
din acel moment si pana la obtinerea fondurilor, este treaba ei. Ea se ocupa absolut de tot. 
La noi aici, treaba este un pic altfel. Deci practic, de tot de ocupa serviciul nostru, care se 
ocupa de programele si proiectele pentru Uniunea Europeana, ca sa putem realiza acest 
proiect, noi trebuie sa aducem mai multe elemente, un element este aceasta proiectare pe 
care o facem, vine apoi cost-beneficiu, vin apoi celelalte acte pe care noi trebuie sa le 
predam si facem un dosar, asa cum este ghidul dat de cei de la Uniunea Europeana, 
completat, complet, in totalitate. Deci, firma care dumneavoastra va spus ca va duce pana 
la capat aceasta investitie, pe care dumneavoastra vreti sa o faceti, o facem noi, dar din 
mai multe colective. In momentul in care aceasta documentatie ajunge la Regiunea de 
Dezvoltare, primul lucru verifica daca documentatia este corecta, din momentul acesta intra 
pe comisii de specialitate. Prima comisie de specialitate este comisia tehnica, care certifica 
proiectul din punct de vedere tehnic si din punct de vedere valoric si aici ei incep sa 
calculeze daca am platit mult la proiectare, daca este mult, daca este putin, daca am 
respectat tot ce inseamna cote, si toate lucrurile acestea, daca se incadreaza. In conditiile 
in care una dintre aceste conditii este marita, depasita, pentru ca de aici ei poarta 
responsabilitatea atribuirii banilor, ni se spune ca proiectul nu este bun, vi-l respinge, sau 
proiectul merge mai departe. Deci, e un pic diferenta intre firma aceasta, care 
dumneavoastra v-a spus, eu iţi castig proiectul acela, imi dai 10% din treaba aceasta. Noi 
acum incercam sa adunam datele, sa ajungem la nivelul firmei respective. 

Dl. consilier Gheorghe Stan „d-le Primar Decebal Bacinschi, eu va spun, din 
cunostintele mele, ca nu exista un proiect al unei societati private care are mai putine 
conditii decat un proiect pe care il face o primarie”. 

Dl. consilier Vasile Pintilie „ maniera de lucru este alta d-le consilier Gheorghe Stan”. 
Dl. consilier Gheorghe Stan „care este d-le consilier Pintilie”. 
Dl. consilier Vasile Pintilie „una face consultanta care se ocupa de tot, de la cap la 

coada si alta facem noi aici, ca luam noi de baza, un proiect pe care vi-l da un proiectant, 
bun din punct de vedere tehnic, restul lucrurilor il fac serviciile de specialitate din Primarie 
si reprezinta un document complet”. 

Dl. consilier Gheorghe Stan „d-le consilier Vasile Pintilie, dumneavoastra sunteti 
convins de treaba aceasta, vi se pare normal, daca noi facem 10 proiecte, deocamdata, 
avem 3, dar intentionam sa facem mai multe”. 

Dl. consilier Vasile Pintilie „nu are nici o vina proiectantul, ca proiectul ca lucrare in 
sine nu este eligibil, la Regiunea de Dezvoltare, din anumite motive, ca punctajul respectiv 
nu se da numai pe partea de studiu de fezabilitate prin care se are in vedere indicatorii 
tehnico-economici, valoarea investitiei, venitul net. Proiectantul pentru ce a lucrat, spune da 
domnule, pentru ce am lucrat conform contractului in 30 de zile, trebuie sa-mi platiti”. 

Dl. primar Decebal Bacinschi „in conditiile in care acest proiect nu va trece de 
Regiunea de Dezvoltare noi mai avem inca 2 posibilitati cu acest proiect pe care il avem, 
una e sa primim bani de la Guvern, asa cum am primit acum 2 ani de la Ministerul 
Invatamantului si nu am reusit sa cheltuim banii si a trebuie sa-i impartim la celelalte unitati 
din teritoriu, sau eventual sa prindem in bugetul local bani pentru acest proiect. Nu putem 
spune ca moare acum, s-ar putea obtine bani la acest proiect, in conditiile in care el nu 
trece de regiune, de la alte surse, mai sunt inca alte 2 surse de finantare in conditiile in 
care el nu trece de Regiunea de Dezvoltare”. 
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Dl. consilier Vasile Dobre „stimati colegi, eu cred ca acest proiect de hotarare sau 
aceste 3 proiecte de hotarare discutand aceste proiecte, am facut dovada, noi Consiliul 
local, ca putem discuta si fara patima politica atunci cand este o problema serioasa in 
dezbatere, asa cum sunt aceste 3 proiecte de hotarare. Ce am inteles eu din toata aceasta 
discutie si in cele din urma o sa-mi reformulez amendamentul, pentru ca mi se pare corect 
ca atunci cand lucrurile se mai clarifica pe anumite zone, sa ne adaptam si anumite puncte 
de vedere pe care le avem la un moment dat. Deci, eu am inteles in felul urmator si domnul 
Primar Decebal Bacinschi a explicat  foarte bine, la propunerea domnului consilier 
Gheorghe Stan, domnul consilier Gheorghe Stan a spius ca are intr-adevar un consultant 
atunci cand discuta despre un proiect si responsabilitatea apartine consultantului pana la 
capat, domnul Primar Decebal Bacinschi vine si spune ca noi nu avem un consultant, 
incercam sa facem proiectarea pentru aceste investitii, iar partea de consultanta pe care 
domnul consilier Gheorghe Stan o avea, o realizeaza serviciile noastre, e in regula. Atunci 
vin si va spun de ce nu avem un consultant in toata povestea aceasta, pana la urma, am 
inteles treaba ca ne costa bani, dar ne costa mai mult daca stau si ma gandesc in decursul 
timpului, noi Consiliul local, noi ca si primarie am platit foarte multe proiecte in decursul 
timpului, proiectandu-le si dupa care din anumite considerente, proiectele nu au putut sa 
mai fie realizate, duse la bun sfarsit si banii au fost dati pentru proiectare asa cum spunem 
ca s-a intamplat si cu cele 3 proiecte in faza initiala. De aceea, cred ca ar trebui sa gandim 
ceva pentru a putea sa responsabilizam in cazul de fata organele noastre de executie din 
cadrul primariei care se ocupa pana la urma de implementarea acestor proiecte de 
hotarare. Promovam proiecte de hotarari in Consiliul local, aprobam studii de fezabilitate, 
platim proiecte dupa care venim si spunem ca din anumite motive nu ne-a aprobat, nu stiu 
cine. De ce nu ni s-a aprobat, pentru ca eu ca persoana fizica, atunci cand ma duc la un 
proiectant si-i spun, domnule proiectant vino si-mi proiecteaza o investitie, o hala de 
productie sau altceva, eu am atunci toate discutiile anticipat facute pana la capat si sunt 
convins ca proiectul meu, se aproba sau nu se aproba pentru ca in felul acesta nu-mi 
permit sa irosesc niste bani pentru o proiectare, care pana la urma nu sunt convins ca acel 
proiect trece, pentru ca nu-mi permit, si atunci din acest punct de vedere ma gandesc ca 
logica ar trebui sa fie valabila si egala si pentru noi ca administratie locala cand discutam 
despre modul in care cheltuim banul public. De aceea, cred ca ar trebui sa responsabilizam 
mai mult serviciile din primarie, daca ele se ocupa de treaba aceasta, pentru ducerea la 
realizare, la bun sfarsit a proiectelor, daca totusi cheltuim niste bani pentru studii de 
fezabilitate, proiectare si asa mai departe. De aceea, reformulez amendamentul si spun 
aşa, acesta ar fi in felul urmator, platim in cazul de fata jumatate din acest cost de 
proiectare, iar 50% sa fie achitat in cazul in care proiectele obtin finantare”. 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „toate discutiile sunt legate de cheltuirea 
corecta a banului public, dar nu vreau sa reiau argumentele aduse de domnul consilier 
Vasile Pintilie aici si de domnul Primar Decebal Bacinschi, eu cred ca putem foarte usor sa 
inlaturam aceste suspiciuni si anume, punem atunci cand avem un proiectant selectat pe 
baza licitatiei, o clauza in contractul respectiv in care sa spunem, in situatia in care 
proiectul nostru este respins din cauze care tin de proiectant, atunci urmeaza ca el sa 
returneze banii respectivi pentru ca noi am pierdut. Aceasta este o chestiune care tine de 
clauze contractuale. Al doilea lucru si sunt de acord cu ce spunea colegul Dobre, in situatia 
in care noi nu avem consultanti, nu avem firme de consultanta, sigur ca atunci trebuie 
responsabilizate serviciile noastre care concura la realizarea proiectelor. Ceea ce ridicau 
colegii nostru cu privire la anumite primarii, vreau sa spun clar ca municipalitatea, sigur ca 
are servicii pentru ca are aparatul tehnic de specialitate, mult mai consistent si mult mai 
bine garnisit cu specialisti pe cand ca comune sau in orasele mici nu avem specialistii 
necesari si de aceea acolo sunt antrenate firmele de consultanta mai mult decat eventual la 
municipiul Focsani sau in general la marile municipii”. 
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Dl. primar Decebal Bacinschi „haideti un pic sa vedeti istoria acestui Campus. Am 
primit bani de la minister, au facut toata procedura de scoatere la licitatie a proiectarii cu 
bani primiti de la guvern, de la Ministerul Invatamantului, am facut proiectarea, nici nu se 
punea problema atunci ca vom merge pe fonduri structurale, s-a terminat proiectarea, am 
platit proiectarea, avem posibilitatea sa scoatem lucrarea la licitarie, nu a mai fost timpul 
necesar pentru ca a venit sfarsitul anului si din cauza acesta banii au fost dusi la alte unitati 
de invatamant, sa nu se piarda. Acum ivindu-se aceaesta situatie cu aceasta axa de 
finantare, am spus ca avem documentatia, sa o reactualizam si sa o punem pe tapet, va 
castiga acolo este foarte bine, daca nu vom face toate demersurile necesare la inspectorat 
sau poate o sa prevedem de la buget sa continuam aceasta investitie. Acesta a fost motivul 
pentru care noi am venit cu acest proiect”. 

D-na consilier Doina Fodoreanu da, d-le Primar Decebal Bacinschi, haide-ţi sa 
facem si o analiza, sa vedem cate proiecte am depus pana acum, cate au primit finantare, 
cate nu au primit finantare si haide-ţi sa monitorizam putin, sa vedem cauzele pentru care 
nu au primit finantare si atunci totul s-ar simplifica. La proiectele pe care le-am facut pana 
in acest moment, nu vorbesc de acestea care le-am dat in ultimul an, am avut multe 
proiecte la care le-am facut finantare europeana si multe la care nu am primit finantare. Ar 
trebui sa vedem cauzele pentru care nu obtinem finantare”. 

Dl. consilier George Mardare „as vrea sa spun ca aceasta situatie pe care sa o 
punem proiectantului ca sa nu-i platim proiectul sau sa-i platim jumatate, daca proiectul 
este refuzat, seamana cu o propunere, ca sa luam bani imprumut de la el si sa-i dam inapoi 
daca-i castigam la loto. De ce spun asta, pentru ca proiectantul nu poate fi acuzat niciodata 
de deficienta ale proiectului care nu apartin lui, iar proiectul poate fi respins atat la A.D.R. 
cat si la minister din foarte multe considerente, nu sunt acorduri, nu sunt avize, nu este 
acordul de  mediu, nu-i traducerea facuta bine, CD-urile nu sunt complete, iar chiar pur si 
simplu s-au terminat banii, pot sa acuz eu proiectantul pe chestia asta, chiar daca am un 
contract, cum a spus domnul consilier Gheorghe Stan, sa stiti ca el poate sa castige in 
cazul in care nu a fost de vina, denuntand clauze abuzive chiar daca au contract cu el, el 
denunta cauza abuziva de contract si castiga procesul, si-mi ia banii, deci, putem sa-l 
avizam pe proiectant numai asa cum a spus foarte bine domnul consilier Paul-Romeo 
Postelnicu, numai prin motive care i se pot imputa, atat si numai atat. In rest, daca un 
proiectant a a semnat un astfel de contract, ori a fost in necunostinta de cauza sau 
nestiinta, ori stia ca are aceasta usa deschisa al denuntului de clauze abuzive”. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „din pacate, vad ca incercam cu orice pret, pe de o 
parte unii, sa aduca argumente, altii sa-şi motiveze votul pozitiv, altii sa-si motiveze 
probabil un vot negativ, sa fiu in greseala eu. Am ajuns acum, am gasit solutia, aparatul 
primariei trebuie responsabilizat, trebuie sa facem o situatie, sa o vedem, dupa aceea vom 
nota, este un istoric pe care l-am mai auzit. Ce ati dori oameni buni, proiectantului sa-l 
punem sa suporte acelasi risc pe care mi-l asum eu, care solicit proiectul, orice solicitare 
de finantare incuma un risc, deci, e pobibil sa se termine banii dupa principiile primul venit, 
primul servit, se termina banii, desi am un proiect bun, nu voi fi finantat. Noi ce vrem, vrem 
riscul pe care il am eu sa-l transmit si celui care imi face niste proiecte si el le face foarte 
bine. Deci, din punct de vedere juridic, singurul lucru care sta in picioare este ceea ce a 
spus domnul consilier Postelnicu, de puncte, o clauza, daca din vina lui cade proiectul, 
ceea ce 99,9% nu vom avea situatii. Haide-ţi sa votam, cred ca este inutil, unii vor sa faca 
scolile, altii nu noi, asta este”. 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „anticipati votul, si sa stiti ca totusi aceste 
proiecte vor fi votate”. 

Dl. consilier Vasile Dobre „stimati colegi, toata discutia aceasta pe marginea acestor 
proiecte stim cu totii de unde a plecat. A plecat de la faptul ca cele 3 obiective au mai fost 
proiectate odata, proiectele din diverse motive nu au fost aprobate, banii au fost cheltuiti, 
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venim acum din nou si cerem inca o data bani pentru proiectarea acestor investitii, de aici 
s-a plecat si poate, sigur ca ne-am dus pe diverse directii de a gasi totusi o cale in cele din 
urma si daca totusi am identificat-o si spunem ca pana la urma trebuie sa responsabilizam 
directiile de resort din cadrul primariei, vad ca sunteti impotriva si la acest lucru, atunci eu 
am o intrebare retorica, cati dintre noi lucram in firme private, avem firme private si sunt 
foarte multi dintre noi, inclusiv dintre cei care am vorbit, fie ca lucreaza, fie ca au firme 
private si haide-ti sa fim obiectivi cu noi, in primul rand am dat vreodata bani pentru 
proiectare in firma noastra sau in firmele in care lucram, firmele respective, patronii 
respectivi au cheltuit vreodata bani pentru proiectare intr-un proiect care nu a fost eligibil si 
nu a fost dus la bun sfarsit? Nu, pentru ca anul acela nu-si permite sa faca asemenea 
investitii daca proiectul nu va fi eligibil, de aceea am cerut ei si cred ca, colegii sustin treaba 
aceasta, vom vota aceste proiecte, ati anticipat degeaba votul negativ, incercam sa limitam 
aceste cheltuieli care se fac inutil in opinia mea pe anumite proiecte de hotarari, care nu 
sunt duse pana la urma la bun sfarsit. Asta incercam sa facem, si va rog sa fiti de acord sa 
monitorizam mai mult modul in care sunt cheltuiti banii publici, si daca vreti si banii 
europeni”. 

Dl. primar Decebal Bacinschi „domnule consilier Vasile Dobre ca sa inteleg un lucru, 
nu va suparati, din aceste proiecte pe care le avem noi la ora actuala am platit o liniuta in 
plus proiectantului, ceea ce platim noi acum sunt completari, refacerea documentatiei, noi 
nu am platit inca odata proiectarea, va rog sa intelegeti treaba aceasta, noi la ora actuala 
am preluat documentatia asa cum a fost ea facuta acum 2 ani, ne-a obligat sa-i facem 
studiu termic si in conditiile acestea i-am facut studiul termic si am refacut acei pereti 
exteriori care se ingroasa, treaba si acolo unde este subsolul, tamplarie si tot ce este facut 
si alte elemente in plus pe care ni le-au cerut, n-am mai platit inca odata documentatia care 
a fost platita, nu l-am mai pus inca odata sa refaca planul parter, planul etaj si altele. Noi 
practic, ce platim acum este reactualizarea in plus, ce elemente noi ni s-au cerut?” 

Dl. consilier Vasile Dobre cand o sa cumulam cele doua sume o sa vedeti cat iese 
suma finala de proiectare pe acest proiect.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „atrag atentia la urmatoarea problema, noi am facut 
sedinta extraordinara, sa aprobam niste proiecte ca maine sau la ora 9,00 era ultima ora, 
daca te duci cu un asemenea proiect in ultima ora, sansele de a prinde sunt foarte mici, 
mai ales ca un coleg a spus aici ca majoritatea fondurilor vin cu primul venit, primul servit, 
te-ai dus cu un proiect care este eligibil, care intruneste conditiile, ţi-a dat banii si curge 
proiectul. Aceste fonduri aduc multi bani, dar nu sunt nelimitate, este o suma, voi vota 
proiectele dar, haide-ti sa incercam, cand auzim de ele sa fim primii care aparem cu ele si 
atunci sansele noastre mai mari, ca altfel ne diminuam singuri sansele”. 

Dl. primar Decebal Bacinschi „va multumesc frumos, si vreau sa va dau un raspuns, 
in conditiile in care dorim sa facem treaba aceasta, vom anunta intr-o perioada foarte 
scurta de timp, peste o luna sau o luna si jumatate, trebuie sa depuneti documentatia 
pentru reabilitare, sa spunem. Ca sa putem face treaba aceasta, noi ar trebuie sa ne uitam 
la toate liniile acestea de finantare ce s-ar putea incasa de la ele, sa avem proictele 
pregatite in asa fel incat, inclusiv aprobarea Consiliului local a indicatorilor, ca sa am timp 
eu in 2-3 saptamani, pana cand pot sa depun proiectul. E perioada foarte scurta si eu nu 
zic ca este o treaba , dar cred ca cineva beneficiaza de treaba aceasta care nu au o 
informatie un pic mai devreme si au timp  sa-si pune documentatia la punct. La noi 
ajungand tarziu, suntem pusi in astfel de situatii, s-ar mai putea acum poate sa mai facem 
un proiect, daca sa mai comandam daca va fi cazul, daca va fi posibil deschiderea unor linii 
de finantare”. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „eu cred ca cei din aparatul nostru care se ocupa de 
realizarea proiectelor de finantare, chiar sunt buni, daca in alte segmente am vazut cu ochii 
nostri ca se pot face multe greseli, aici oamenii chiar stiu ce au de facut si tendinta 
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europeana este ca institutiile publice sa-si creeze aparat propriu specializat in atragerea 
finantarilor europene. Firma de consultanta inseamna costuri suplimentare, tot vorbim de 
costuri, de bani publici, cand avem un aparat pregatit tehnic, oamenii acestia sunt pregatiti 
si sunt in stare, au dus proiecte grele, au adus proiecte de milioane de euro, deci, sa-i 
respectam totusi, ca responsabilitati exista o urmarire, sunt functionari publici, sunt intr-un 
regim functionaresc in care sunt evaluati, contorizati”. 

Dl. consilier Vasile Dobre „renunt la amendament”. 
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 

„pentru”, devenind hotararea nr. 246 
Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 

studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitii „Reabilitare, modernizare si dotari – Scoala nr. 3” din municipiul Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 247 

Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitii „Reabilitare, modernizare si dotari – Scoala nr. 8 Alexandru Vlahuta” din 
municipiul Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 248 

Se prezinta punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare si dotari-Campus Scolar” (Liceul 
Sportiv, Colegiul Tehnic –Edmond Nicolau, Colegiul Tehnic- Ioan Mincu) pe linia de 
finantare din cadrul Programului Operational Regional-Axa 3 Imbunatatirea 
infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4 si a cofinantarii cheltuielilor 
legate de proiect. 

D-na Rodica Boboc „la acest proiect, doresc sa fac un amendament si anume, se 
diminueaza bugetul proiectului cu suma de 115.917,71 lei, reprezentand o adunare gresita 
la organizarea de santier”. 

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

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-nei consilier Rodica 
Boboc si se adopta cu 21 voturi „pentru” devenind hotararea nr. 249 

Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare si dotari - Scoala nr.3”, pe linia de 
finantare din cadrul Programului Operational Regional-Axa 3 Imbunatatirea 
infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4 si a cofinantarii cheltuielilor 
legate de proiect.  

Dl. consilier Radu Nitu “„as vrea sa fac un amendament in urma discutiilor purtate cu 
cei de la A.D.R. Braila, s-a recomandat sa se treaca in lista la capitolul „dotari”, mobilier si 
I.T. si o suma de: 27.924 lei, aceasta in valoarea totala a proiectului”. 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar “„domnule consilier Radu Nitu, deci, sa 
inteleg ca in valoarea proiectului?” 

Dl. consilier Radu Nitu „era cuprinsa suma”. 
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 

adopta cu 21 voturi „abtinere”. 
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Radu Nitu si 

se adopta cu 21 voturi „pentru” devenind hotararea nr. 250 
Se prezinta punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 

depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare si dotari - Scoala nr.8 Alexandru 
Vlahuta” pe linia de finantare din cadrul Programului Operational Regional-Axa 3 
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Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4 si a 
cofinantarii cheltuielilor legate de proiect. 

Dl. consilier George Mardare “„as dori sa fac un amendament de diminuare a 
bugetului proiectului cu suma de 53.000 lei ca urmarea faptului ca organismul intermediar 
A.D.R. Braila a recomandat diminuarea cheltuielilor de publicitate si audit cu aceasta 
suma”. 

Dl. consilier Danut Popoiu „am o intrebare de unde stie domnul consilier Mardare 
chestia aceasta”. 

Dl. consilier George Mardare „domnule Primar Decebal Bacinschi, permiteti-mi sa-i 
spun domnului consilier Danut Popoiu unde lucrez, lucrez la A.D.R. Braila, Filiala Focsani, 
de acolo am aflat”. 

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

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier George 
Mardare si se adopta cu 21 voturi „pentru” devenind hotararea nr. 251 

Se prezinta punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
tabelului nominal reprezentand propunerea de atribuire in proprietate a unei 
suprafete de teren, in baza art. 36, alin. 2), din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, 
republicata, modificata si completata.  

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 252 

Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
scoaterii din functiune in vederea valorificarii si dupa caz, casarii unor bunuri 
inventariate in domeniul privat al municipiului Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 253 

Se prezinta punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si 
completarea anexei nr. 1- bunuri imobile, la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.167/2003 pentru insusirea inventarului bunurilor ce apartin 
domeniului public al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 254 

Se prezinta punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.20/2009 pentru aprobarea 
listei spatiilor proprietate privata a municipiului Focsani, cu destinatia de cabinete 
medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului 
medical, care urmeaza sa fie vandute conform OUG nr. 68/2008.  

Dl. consilier Danut Popoiu “„sunt presedintele Comisiei de vanzare a spatiilor 
acestea medicale, astazi am avut o prima runda, numai ca dupa cum merg negocierile, 
cred ca dupa o luna-doua, dam tot spatiul de la Policlinica asta pentru, Directia Muncii”. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru” si 2 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Adrian Colin si Mugurel Cosmin Malureanu, 
devenind hotararea nr. 255 

Se prezinta punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.84/2008 pentru aprobarea 
darii in administrare pe perioada 01 aprilie 2008-01 aprilie 2010, catre Casa 
Judeteana de Pensii Vrancea a spatiului in suprafata totala de 236,58 m.p.,situat in 
incinta imobilului din str. Bucegi, nr. 28 Focsani. 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „sa inteleg ca este retroactiv 01 aprilie 
2008 – 01 aprilie 2010?” 
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Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „asa s-a aprobat hotararea 
initiala”. 

Dl. consilier Danut Popoiu “termenul limita sa inteleg ca este 01 aprilie 2010?” 
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „termenul limita al contractului 

fiind 01 aprilie 2010”. 
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 

„pentru” si 2 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Adrian Colin si Mugurel Cosmin Malureanu, 
devenind hotararea nr. 256 

Se prezinta punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
inchirierii prin licitatie publica a terenului ce are destinatia de curti-constructii, in 
suprafata de 187,00 m.p., situat in Focsani, str. Dornisoarei, nr. 31, T.142, P.7249 care 
apartine domeniului privat al municipiului Focsani. 

Dl. consilier Neculai Tanase “„as ruga mai multe detalii vis-a-vis de acest proiect”. 
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “„in acest imobil locuiesc trei 

familii, doua familii au cumparat casa conform Legii nr.112/95 si am terenul in proprietate 
de sub cladire, urmand ca a treia familie care este figurata C.3, practic spatiul dintre cele 
doua locuinte care sunt proprietate, a ramas cu chirie, chiria o plateste cel care are 
folosinta casei, nu este proprietar. Pentru ca in decursul timpului au fost discutii despre 
calea de acces sau servitute, iesirea in strada s-au dus sa-si intabuleze cei care sunt 
proprietari pe casa si pe terenul de dedesubt casa, neavand cale de acces s-a pus 
problema unei servituti de trecere la cartea funciara din cadrul O.C.P.I. Vrancea si atunci 
am gasit varianta aceasta sa le cream fiecaruia dintre ei o cale de acces sa iasa in strada, 
urmand, ulterior cel de-al treilea, daca vrea sa cumpere, poate sa cumpere si probabil si el 
va primi terenul de dedesubt casa si prin licitatie publica pentru ca nu avem text de lege 
care sa permita atribuirea cu titlu gratuit, ne obliga legea administratiei publice, ca 
inchirierea, vanzarea sau concesionarea sa o facem prin licitatie publica. Este vorba de 2 
spatii, familia de la C.2 are 100 m. si C.1 – 87 de m., acesta este obiectul acestui proiect de 
hotarare”. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 257 

Se prezinta punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
caietului de sarcini privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 
1,00 m.p., situat in Focsani, Al. 1 Iunie, T.205, P.11236, care apartine domeniului 
public al municipiului Focsani, in vederea construirii unei statii de protectie catodica.  

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 258 

Se prezinta punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
concesionarii prin licitatie publica a unui teren ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, situat in Focsani, str. Staiesti nr.1, in suprafata de 13,94 m.p., 
necesar realizarii obiectivului „Post de Transformare”.  

Ia cuvantul dl. consilier Bogdan Matisan “„ma asteptam ca presedintele Comisiei 
buget, finante sa faca aceasta observatie, dar in urma discutiilor, s-a hotarat ca pornirea la 
licitatie sa fie de 500 lei pe luna”. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “„as avea o intrebare, cu 
permisiunea dumneavoastra, 500 mp. pe luna sau pe an?” 

Dl. consilier Bogdan Matisan „pe luna”. 
Dl. consilier Vasile Dobre „doamna presedinte de sedinta Mioara Lazar, nu am 

ridicat aceasta problema pentru ca in proiect este trecut, pretul minim de pornire al licitatiei 
este de 500 lei mp/luna”. 

Dl. consilier Bogdan Matisan „da, dar la urmatorul, pretul este de 50 lei mp./an, la cel 
la care discutam acum”. 
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D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „pretul de pornire al licitatiei 500 lei mp./luna, este 
amendamentul”. 

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

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Bogdan 
Matisan si se adopta cu 21 voturi „pentru” devenind hotararea nr. 259 

Se prezinta punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al 
municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, pentru extinderea acestora. 

1. Str. Tineretii nr. 3, bl. 3 ap. 1 – 17,50 mp 
Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „totusi eu am o nedumerire pentru ca aici se tot 

comenteaza competenta si nu pun la indoiala acest lucru, al colegilor nostri din aparatul 
tehnic si citesc aici ca, directorul economic, arhitectul sef, seful de serviciu, au propus ca 
acest proiect poate sa fie valid in punct de vedere legal si de aceea am votat „pentru”, am 
incredere in ceea ce spun colegii”. 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „inca de la inceputul mandatului de consilier 
am ridicat problema concesiunilor si in repetate randuri am cerut sa se intocmeasca un 
proiect sau sa se stabilesca niste conditii, niste criterii de acordare a acestor concesiuni. 
Nu este corect sa dam la unii si la altii nu, dupa ce criterii consideram fiecare, consider 
doar ca sunt interese personale, nu este corect la unii sa dam, la altii nu, ori dam la toti, ori 
nu dam la nici unul. Trebuie sa stabilim niste criterii clare in functie de care sa aprobam sau 
nu aceste concesiuni, este pe spatiul verde, nu e pe spatiul verde, sunt copii sau nu, ia din 
trotuar sau nu, trebuie niste criterii clare, niste conditii care trebuie indeplinite”. 

Dl. consilier Bogdan Matisan „criteriile sunt stabilite prin lege, iar noi aici si mai ales 
la Comisia de urbanism, votam oportunitatea proiectului, de aceea suntem pusi aici, nu 
putem contesta ceea ce au facut lucratori din primarie”. 

Dl. consilier Vasile Dobre „acelasi lucru voiam sa-l spun si eu, sa nu punem la 
indoiala sinceritatea colegilor din Comisia de urbanism care, pe langa faptul ca se prezinta 
la sedinta de comisii, mai fac si o deplasare pe teren, mai pierd ore intregi cateodata, nu 
cateodata, de fiecare data pentru a putea sa vizioneze aceste locatii. Si daca ne uitam in 
proiect, o sa observam ca aceasta comisie de la urbanism, formata din 9 oameni, s-au 
abtinut in unanimitate la aceasta pozitie”. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „interese personale, ale cui? Ale aparatului, ale 
consilierilor, ar trebui sa specificati pentru ca eu personal ma stiu ca nu am avut nici un 
interes. In situatia aceasta, de ce nu am fost de acord pentru ca nu suntem arhitecti, 
suntem din meserii diverse, aceasta concesiune vine undeva intr-un aliniament de blocuri 
pe mijloc, pe mijloc se face aceasta concesiune, este in zona Scolii 10, cu posibilitate de 
parcare, lucru care si dl.consilier Mugurel Cosmin Malureanu l-a observat si la sustinut, de 
asta nu am fost de acord acolo, ca din punct de vedere legal respecta distanta de trotuar 
are acordul cetatenilor, deci sunt o suma pe care trebuie sa le indeplineste, asa e legal, 
doar sa incercam sa gasim rezolvarea unor situatii pe care legea nu le acopera aici doar, 
sau sa ne facem noi niste reguli ca nu acceptam concesiunea nealiniata, dar si aici sunt 
norme”. 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „in acelasi sens am facut si eu acea 
interventie si am facut-o dupa ce s-a votat, ca nu am vrut sa influentez votul si nu am 
acuzat pe nimeni, intr-adevar asa s-a votat in comisie, asa s-a votat si in plen si nu am vrut 
sa acuz pe nimeni, doar am subliniat acest fapt pe care ei l-am subliniat inca de la 
inceputul mandatului ca trebuie sa stabilim niste criterii clare acolo unde legea nu acopera”.  

Se supune la vot aceasta pozitie si nu se aproba cu 20 voturi „abtinere” si 1 vot 
„pentru” a d-lui consilier Paul Romeo Postelnicu. 

 



 34 

2. Str. Aurora nr. 90 – 20,03 
Se supune la vot aceasta pozitie si nu se aproba cu 13 voturi „pentru” si 8 voturi 

„abtinere” al d-nilor consilieri Gheroghe Stan, Danut Popoiu, Adrian Colin, Cristinel Susu, 
Neculai Tanase, Daniel Gongu, Mugurel Cosmin Malureanu si Mioara Lazar. 

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

Se prezinta punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotarare pentru aprobarea 
modificarii pozitiei nr. 6 din anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 99/256/2008 
privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, pentru 
extinderea acestora. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 260 

Se prezinta punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
2, lit. b din Hotararea Consiliului Local nr.177/2009 pentru aprobarea stabilirii locatiei 
si a incheierii casatoriilor in incinta Teatrului Municipal Focsani ,,Mr. Gh. Pastia” 
situat in Focsani, str. Republicii nr. 77, judetul Vrancea, in zilele de sambata, 
duminica si sarbatorile legale. 

Ia cuvantul d-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „taxa aceasta, care ne referim 
la cea de duminica, respectiv intre orele: 16 – 19,00, sub acest aspect intervine modificarea 
pe care vrem noi sa o facem; de la 500 lei, la 200 lei. D-le Primar, in proiect, in raport 
spune ca taxa oficiere casatorii in zilele de sambata si duminica intre orele: 9-14 este de 
100 lei, iar taxa de oficiere casatorie in zilele de sambata si duminica intre orele: 16-19 si 
sarbatori legale 500 lei, deci, modificarea, cu care venim noi, in loc de 500 lei va fi 200 lei, 
in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale, sub acest aspect am vrut sa lamuresc 
foarte bine modificarea cu care venim asupra proiectului care a fost initiat si aprobat luna 
trecuta”. 

Dl. consilier Bogdan Matisan „am citit in raportul pentru acest proiect, cei care au 
facut raportul au scris asa: in luna august 2009, s-a cerut si o situatie in acest sens, au fost 
incheiate 79 casatorii cu taxa de 100 lei si 43 casatorii cu taxa de 500 lei, nefiind 
inregistrate sesizari ale cetatenilor cu privire la aceste taxe. Mai mult decat atat, am primit 
la mapa inainte de intrarea la aceasta sedinta o situatie cu aceste incasari si vad ca nu 
exista nici o problema din acest punct de vedere. Iata ca in data de: 22.08.2009, din 42 
casatorii, 26 au fost cu 100 lei si numai putin de 16 cu 500 lei, nu cred ca este o problema 
asta, mai mult decat atat, specialistii sau cei care oficiaza astfel de casatorii trebuie sa stie 
ca se deplaseaza la fata locului cu tot felul de acte si documente, iar Teatrul municipal 
Focsani si cine doreste sa se casatoreasca acolo, banuiesc ca trebuie sa si plateasca.” 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „tin sa fac mentiunea urmatoare, noi am 
initiat acest proiect, urmare a discutiilor pe care le-am avut si daca ati fost atenti a fost 
cateva reportaje si la televizor, am impresia  ca pe toate canalele care emit la noi in 
Focsani si in doua ziare locale, si au fost cetateni suficienti care au spus: domnule noi 
suntem un pic mai amarati, ne-ar placea si noua sa facem la Casa casatoriilor dar, este 
mare taxa si atunci din acest punct de vedere am venit cu aceasta modificare, sa stiti ca nu 
am facut aceasta modificare de dragul de a o face si cu alt scop. De ce sa facem 
discriminare, cand poate si un cetatean care este mai necajit ar vrea sa se duca si el intr-o 
ambianta mult mai placuta decat cea pe care o punem la dispozitia in celelalte zile. Eu am 
fost de buna credinta, din acest motiv am venit cu acest proiect de hotarare”.  

Dl. consilier Vasile Dobre „vreau sa informez plenul ca la Comisia de buget, finante 
cei 9 consilieri au votat abtinere la acest proiect de hotarare”. 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „din informatiile mele am inteles ca a fost o 
neconcordanta sau o lipsa de explicatii la comisii si s-a gresit”. 
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Dl. consilier Vasile Dobre „stimata d-na presedinte de sedinta Mioara Lazar, vreau 
sa reamintesc ca eu sunt presedintele Comisiei buget, finante si sa va reamintesc ca la 
aceasta comisie nu au existat asemenea discutii, similare cu cele pe care vreti 
dumneavoastra sa le invocati acum”. 

Dl. consilier Danut Popoiu „de obicei, taxa aceasta o plateste mirele si atunci din 
solidaritate masculina, saracul in ziua respectiva trebuie sa zica si da, dar sa-si plateasca, 
eu zic 200 lei”. 

Dl. consilier Vasile Pintilie „stimati colegi, sigur facem o dezbatere pe cat sa 
plateasca mirele sau cat sa plateasca mireasa, mireasa plateste toata viata. Problema este 
urmatoarea, eu cred ca noi trebuie sa ne gandim cum gasim o sustinere pentru realizarea 
unui imobil care sa rezolve aceasta problema nicidecum, vrem neaparat sa platim taxa de 
lux, taxe de mai putin lux, aceea este alta problema. Eu cred si propun serviciului se 
specialitate sa gaseasca o locatie, daca nu macar un teren pe care il mai avem noi de 
macar de 200-300 m., sa realizam un edificiu pentru asa ceva, pentru ca totusi in Teatru s-
a cheltuit foarte mult il el, este placut sa ai fotografii de la acest eveniment deosebit pentru 
doi tineri, sau pentru cei care participa acolo dar totusi noi trebuie sa gasim modalitatea de 
a realiza acest imobil, acest edificiu intr-o alta locatie. Drept pentru care eu am sa votez 
impotriva, am sa ma abtin de la aceasta situatie si am sa initiez un alt proiect de hotarare in 
sensul acesta”. 

Dl. consilier George Mardare „parerea mea este ca abia acum creem o discriminare 
intre cei care se vor casatori intre orele 9 –14, si cei care se vor casatori intre orele 16-19. 
Abia acum apare diferenta intre ei si deci, discriminarea dintre ei”. 

Dl. consilier Gheorghe Stan „eu imi voi mentine punctul de vedere de la Comisia de 
buget, adica de pastrarea vechiului proiect, ma abtin la acest proiect si vreau ca din banii 
acestia sa propun sa cumparam, si sa dotam teatrul cu o plasa antidopuri, deoarece 
dopurile de sampanie se duc exact in lucrarile acelea care toata lumea stim cat a costat, 
stim cat sunt de frumoase si l-am mai rugat pe dl.Primar Decebal Bacinschi daca se poate, 
tot din banii acestia, sa cumparam un stilou, ca am fost la 2 casatorii in ultima luna si era 
un pix de 2 lei si eu tin minte stiloul cu care am semnat casatoria mea”. 

Dl. consilier Adrian Colin „ideea d-lui consilier Vasile Pintilie, este buna sa facem o 
alta cladire pentru casatorii, poate construim eurocasa casatoriilor”. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 8 
voturi „pentru” ale d-nilor consilieri Paul Romeo Postelnicu, Danut Popoiu, Cristinel Susu, 
Adrian Colin, Neculai Tanase, Daniel Gongu, Mugurel Cosmin Malureanu si Mioara Lazar 
si 12 voturi „abtinere”, d-na consilier Doina Fodoreanu nefiind in sala. 

Se prezinta punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea 
art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr.177/2009 pentru aprobarea stabilirii locatiei 
si a incheierii casatoriilor in incinta Teatrului Municipal Focsani ,,Mr. Gh. Pastia” 
situat in Focsani, str. Republicii nr. 77, judetul Vrancea, in zilele de sambata, 
duminica si sarbatorile legale. 

Ia cuvantul dl. primar Decebal Bacinschi „parerea mea este sa facem un 
amendament aici, de la ora 14,00 sau 15,00, pentru ca vineri oficiem si dincolo si 
personalul tot acela este. Atunci  de la ora 14,00 putem oficia si vineri”. 

D-na consilier Mioara Lazar „sa inteleg ca este vorba de stabilirea unei ore, adica 
vinerea de la ora 14,00”. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „este un aspect tehnic, iar dumneavoastra l-aţi si 
precizat, aceeasi hotarare, 2 modificari prin 2 proiecte diferite, eu cred, d-le secretar al 
municipiului Focsani Eduard Corhana, ca nu trebuia sa permiteti sa se faca 2 proiecte”. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta cu 21 voturi „abtinere”. 
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Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si nu se aproba cu 8 voturi 
„pentru” ale d-nilor consilieri Paul Romeo Postelnicu, Danut Popoiu, Cristinel Susu, Adrian 
Colin, Neculai Tanase, Daniel Gongu, Mugurel Cosmin Malureanu si Mioara Lazar si 12 
voturi „abtinere”, d-na consilier Doina Fodoreanu nefiind in sala. 

Se prezinta punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotarare pentru modificarea si 
completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 63/2002, privind 
obligatiile si raspunderile institutiilor publice, ale agentilor economici, ale altor 
persoane juridice precum si ale cetatenilor privind gospodarirea municipiului 
Focsani, completata prin Hotararea nr. 291/2002. 

Ia cuvantul dl. consilier Daniel Gongu „am reintrodus acest proiect de hotarare pe 
ordinea de zi datorita faptului ca anumit colegi consilieri locali au spus ca nu prea au inteles 
la ce se referea acest proiect. In primul rand, nu modific si nu propun o alta amenda, se 
ofera posibilitatea achitarii amenzilor in 48 de ore la jumatate din cuantum, se corecteaza 
anumite greseli de care se foloseau avocatii contravenientilor in instanta pentru a anula 
aceste procese verbale si poate unii dintre dumneavoastra nu ati observat aceste mizerii 
care se vad de la bulevard, prezint niste poze, aceasta persoana care a depozitat aici acest 
moloz, nu poate fi sanctionata, pentru ca in hotarare scrie, de materiale de constructii, si nu 
de moloz. Pe acest motiv castiga in instanta, se anuleaza acest proces verbal. Din punctul 
mu de vedere eu nu as vrea sa mai vad aceste chestii, nu mai vreau sa ofer posibilitatea 
acestor oameni sa arunge gunoiul la intamplare. Acum, depinde de dumneavoastra cum 
vreti sa facem, ii amendam pe cei care sunt in criza de bun simt sau ii lasam in continuare 
sa-si faca de cap, cum vor sa lase fiecare ce vrea si cum vrea”. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „cei care erau lipsiti de anumite simturi, cum spuneti 
dumneavoastra, exista cadru legal sa fie amendati si pana acum. Eu la altceva vreau sa 
ma refer, la proiectul 42 si proiectul 43, regula este ca un proiect se reintroduce pe ordinea 
de zi in momentul in care exista o mofidicare de fond in acesta. Din pacate, nu numai ca nu 
a existat, mai mult de atat proiectele tocmai din acest motiv nu au existat in mapa, nu s-au 
discutat la comisii, ma scuzati. Deci, am discutat ca au fost puse data trecuta, tot ce a fost 
este valabil si nu se mai discuta, acestea au fost discutii in comisii, nu am fost numai eu 
acolo. Mai mult de atat, este vorba de un proiect care a fost votat”. 
 Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „tot asa au mai fost niste proiecte care au 
trecut prin comisie, le avem la mapa si nu au mai trecut prin comisie acum pentru ca, ele 
au trecut anterior prin comisie. Deci, asa este si cazul acestui proiect. Vreau sa-l contrazic 
pe dl.consilier Liviu Oloeriu, pentru ca spune ca proiectul nu are nici o modificare, eu va 
dau modificare d-le consilier Liviu Oloeriu, de la pozitia a doua care a fost introdusa si 
picata de 10 ori pana acum sau cam asa ceva si nu a fost nici o modificare la proiect de la 
o depunere la cealalta, deci se depun proiecte fara modificari de fond”. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „noi vorbim de proiectul 42 si 43, obiectiunea mea 
fata de acest proiect este aceasta, nu va impiedicat nimeni acolo unde dumneavoastra ati 
considerat ca exista aceeasi greseala sa interveniti. Deci, nu e vina mea ca acolo nu s-a 
facut aceasta precizare. In primul rand pe mine sub aspectul corectitudinii, daca in sedinta 
trecuta am dat un vot, pe acelasi proiect pot sa dau in sedinta aceasta un alt vot?” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „in primul rand voi vota aceste 2 proiecte si nimic nu 
atinge, nu stiu ce interese, ci amandoua vin si instituie niste reguli acolo unde noi avem 
niste chestii nelamurite. Daca vrem sa lasam lucrurile asa, adica fiecare sa descarce 
gunoiul unde vrea, fiecare sa-si puna masina la vanzare unde vrea, sa parcheze unde 
vrea, atunci putem ramane asa, dar daca vrem sa facem un pas, cat de mic ar fi, eu zic ca 
trebuie sa dam drumul la aceste 2 proiecte”. 

Dl. consilier George Mardare „as vrea sa-l intreb pe dl.Secretar Eduard Corhana 
daca este corect ca un proiect sa fie introdus a doua oara in forma identica, dupa ce a fost 
votat anterior si cum se poate proceda in aceasta situatie?” 
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Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „in apararea mea pot invoca, 
daca sunt acuzat de ceva, ca s-a mentionat in procesul verbal al sedintei anterioare, sa 
faca adresa la Serviciul Circulaţie, pentru proiectul urmator si pentru a se revedea limitele 
pentru contraventiile prevazute in proiectul nr. 42, cum dl.consilier Daniel Gongu a revenit 
cu o solicitare pentru reintroducerea acestui proiect de hotarare, asta este motivul pentru 
care am introdus acest proiect.” 
 D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „d-le Secretar al municipiului Focsani 
Eduard Corhana a venit si cu acordul de la Politia comunitara pentru proiectul 43”. 
Dl. consilier Daniel Gongu „daca retin bine, colegul meu, dl.consilier C.Susu la comisia 
anterioara a facut un amendament, ca amenda minima, aceea de 300 lei sa fie 100, sa se 
micsoreze minimul amenzii, nu s-a mai venit cu aceasta modificare, deci este diferit fata de 
ceea ce s-a intamplat data trecuta si are avizul de legalitate al secretarului municipiului 
Focsani Eduard Corhana”. 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu „vreau sa precizez ca nu este nici o modificare in 
aceste doua proiecte, acestea sunt identice ca data trecuta, dar eu vreau sa vin, ca s-a pus 
o intrebare unui domn consilier. Daca vom reusi sa facem spatii de parcare suficiente 
atunci putem sa punem restrictii. Atat timp cat nu avem spatii de parcare suficiente si mai 
mult decat atat, avem si strazi in reabilitare, daca pe strada A s-au luat si s-au parcat 
masini, unde stau, si am dus pe strada B, vis-a-vis si este in reabilitare, automat acolo fiind 
semne, vine si o ridica, ce facem cu masinile? ” 

Dl. consilier Daniel Gongu „cred ca pierdem esenta acestui proiect. Stimati colegi, 
aici corectez niste greseli facute in H.C.L. nr.63/2002 in care scrie: autovehiculele cu 
tractiune animala nu au ce cauta pe strada, este gresit, se scrie vehicule, nu exista 
autovehicul cu tractiune animala, corectez aceasta greseala, se scrie, se sanctioneaza 
persoanele care depoziteaza materiale de constructii, molozul nu intra la materiale de 
constructii si se anuleaza , de asemenea procesul-verbal, mai sunt si alte greseli pe care 
eu le corectez”. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru” si 10 voturi abtinere ale d-nilor consilieri Bogdan Matisan, Liviu Ioan Oloriu, Neagu 
Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu Veber, Rodica Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel 
Padineanu, Radu Nitu si Constantin Dumitru,  devenind hotararea nr. 261 

Se prezinta punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotarare pentru completarea 
Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. nr. 110/267/2008 privind 
aprobarea Regulamentului pentru ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea 
vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar, a vehiculelor expuse la vanzare 
fara autorizare si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public/privat 
al municipiului Focsani si a taxelor aferente, modificata. 

Ia cuvantul dl. consilier Danut Popoiu „eu am stat linistit sa vina si proiectul acesta, 
am asteptat sa se schimbe si Ministerul de Interne, vreau sa-i anunt pe cei rautaciosi ca 
atunci cand a fost ridicata masina, am platit si am chitantele respective, deci nu este nici o 
joaca. Insa, d-le primar, in data de 14 septembrie, cand scolile incepeau in fata Colegiului 
Unirea, masina care le ridica, incerca sa ridice masinile care nu erau bine parcate acolo. 
Data trecuta cand eu am lasat masina langa blocurile acestea, din partea dreapta la ora 
16,00 cand a inceput sedinta, era o aglomeratie infernala, aici nu am avut unde sa-mi las 
masina, pe buna dreptate, mi-au ridicat-o si am platit amenda. Astazi, venind la sedinta la 
ora 16,00 masina respectiva si masina politiei astepta ca noi sa intram in sala, eu am venit 
fara masina. D-le primar Decebal Bacinschi, d-na presedinte de sedinta Mioara Lazar, 
propun ca aceste sedinte de Consiliu local sa inceapa la 16,30 sau 17,00 cand se termina 
aglomeratia, pleaca cei de la Consiliul judetean, mai pleaca si cei de la Primarie, ca sa ne 
putem lasa masinile, pentru ca alminteri la o comanda, la o chestie, vine si dispare masina, 
aceasta este propunerea pe care o fac”. 
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Dl. primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilieri, nu inteleg de ca va legati de mine, 
dumneavoastra ati aprobat in Consiliul local si ati fost de acord sa concesionam acest 
serviciu prin scoatere la licitatie. S-a scos la licitatie acest serviciu, deci, practic este o firma 
privata impreuna cu cei de la politie fac aceasta operatiune, i-am aprobat si regulamentul si 
orele de functionare, le-am aprobat tot in sedinta de consiliu local”. 

Dl. consilier Neculai Tanase „voiam sa spun ca nu dumneavoastra sunteti de vina. 
Si eu am platit acelasi lucru, am platit, iar acum incerc sa parchez cat mai bine, trebuie sa 
ne civilizam daca nu am reusit pana acum”. 

Dl. consilier Daniel Gongu „stimati colegi, acest proiect completeaza hotararea 
anterioara 110/267/20089 cu doua masuri: ridicarea masinilor care blocheaza cand un auto 
a parcat regulamentar si ridicarea auto care blocheaza intrarea in institutiile publice. Aveti 
la mapa adresa din partea Politiei municipiului Focsani in care dumnealor isi dau acordul si 
spun ca este benefica aceasta masura. Din partea Politiei Comunitare, avem o adresa in 
care sunt date numarul de amenzi aplicate in diferite locuri. Pana si Scoala nr.8 din Sud a 
trimis o adresa in atentia Primariei, prin care se plange de faptul ca este blocata intrarea in 
institutie”. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „tinand cont ca proiectul in textul sau nu a suferit 
modificari. D-le consilier Daniel Gongu un amendament la o hotarare nu-i modificarea 
hotararii care nu a fost aprobata. O adresa nu-i parte componenta a unui proiect, decat 
daca este mentionata in raport, in documentaia care insoteste documentul. Eu altceva 
vreau sa va spun, daca tineti minte ce v-am spus eu la sedinta trecuta si in comisia, a fost 
in principiu aprobat de ceilalti colegi, sanctiunea oricum politia poate sa o dea, obligatia 
noastra este sa-i aratam cetateanului ca pe langa sanctiunea contraventionala privind 
Codul rutier, mai primeste una, ridicarea masinii si asta spune politia aici, foarte corect, in 
proiectul dumneavoastra nu scrie asta si am spus ca gresiti si nici macar dupa aceasta 
adresa nu ati facut, mai sa gandim proiectul acesta mai bine si-l vom vota cu toata inima, 
dar sa fie facut mai bine”. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 11 
voturi „pentru” si 10 voturi „abtinere” ale d-nilor consiliri Bogdan Matisan, Liviu Ioan Oloeriu, 
Neagu Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu Veber, Rodica Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel 
Padineanu si Constantin Dumitru. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „nu este vorba de municipiu? 
Sunt arterele municipiului. Tot cu 2/3 a trecut si hotararea prin care s-a infiinţat acest 
serviciu si s-a delegat actiunea catre directie in prima faza si apoi a fost scoasa la licitatie”. 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „nu sunt foarte lamurita cu privire la 
aceasta chestiune”. 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „aici nu sunt de acord cu ce spune dl.secretar, 
din urmatorul motiv, pentru ca nu hotaram noi acum asupra patrimoniului, hotaram cu 
privire la cineva care are un bun, respectiv masina, pe care si-o parcheaza aiurea. Nu 
discutam despre ceva care priveste patrimoniul”. 

Se prezinta punctul 44 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind interzicerea 
amplasarii de panouri electorale pe spatiul verde si in sensuri giratorii apartinand 
domeniului privat al municipiului Focsani. 
D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „fac precizarea ca, conform Legii nr.215, defapt al 
regulamentului care evident este dupa Legea nr.215/2002, ca votul consilierului este 
individual si poate fi deschis sau secret, mai mult decat atat, art.62, alin.(5) spune: in cazul 
in care Consiliul local adopta hotarari care cad sub incidenta Legii nr.52/2003, privind 
transparenta decizionala in administratia publica votul este nominal. V-am facut aceasta 
precizare pentru ca acest proiect cand va fi votat, dorim sa facem aceasta nominalizare si 
personalizare”. 
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Dl. consilier Adrian Colin „as dori sa aduc un amendament in sensul ca toate actele 
care reglementeaza amplasarea in sensuri giratorii si pe spatiul verde devin nule de drept 
din momentul adoptarii prezentei hotarari”. 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „trebuie sa fac si eu o intrebare, d-le 
Primar Decebal Bacinschi, inteleg ca sensurile giratorii, nu sunt spatii, nu sunt inventariate, 
nu sunt spatii ale domeniului, sunt inventariate ca si spatiul verde?” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „da”. 
Dl. consilier Bogdan Matisan „as vrea, pentru ca la mapa au primit tocmai acum si 

raportul, as vrea sa va spun ca cei care au facut raportul de specialitate din cadrul Primariei 
Focsani specifica, ca nu este oportuna promovarea proiectului de hotarare prin interzicerea 
amplasarii de panouri electorale pe spatiul verde si sensuri giratorii apartinand domeniului 
public si privat si justifica despre ce este vorba. Aici votam oportunitatea unui lucru sau 
altul”. 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „vreau sa le amintesc colegilor nostri ca exista o 
ultima modificare a alegerilor pentru presedinte in care se stipuleaza, se reitereaza de fapt 
acest lucru foarte clar, in spatiile verzi nu sunt posibil de afisat panouri electorale.” 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar „se pare ca nu este inventariat acest spatiu 
verde sau nu stim”. 

Dl. consilier Adrian Colin „trebuie sa vorbim prima data de speciile verzi, Legea 
nr.42/2007, privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi defineste notiunea de 
spatiu verde si anume spatiile verzi se compun din urmatoarele tipuri de terenuri din zonele 
urbane, parcuri, scuaruri, aliniamente plantate de-a lungul bulevardelor si strazilor, terenuri 
libere si asa mai departe. Pana acum aceasta natiune de spatiu verde era definitiva prin 
faptul ca era sau nu era spatiu verde in P.U.G. Legea nr.9, face aceasta modificare si vine 
in completarea legii cu aceste definitii. Deci, acele zone din mijlocul sensurilor giratorii, 
precum si in lungul bulevardelor sunt considerate ca spatii verzi. De asemenea, vreau sa 
va spun ca tot conform Legii nr.24, la art.1, alin.(4) spune ca, constructiile neautorizare in 
spatiile verzi, este interzisa ocuparea nelegitima a terenurilor de pe spatiile verzi, la art.23 
si folosirea neautorizata a terenurilor pe spatiile verzi se constituie contraventie si se 
ameneaza de la 1.000 – 10.000 lei. Deci, faptul ca exista o constructie pe un spatiu verde 
nu este legala, in primul rand”. 

Dl. primar Decebal Bacinschi „sunt autorizate, au certificat de urbanism, au 
autorizatie de construire”. 

Dl. consilier Neculai Tanase „completarea Legii nr.370 cu Ordonanta nr.95 care 
spune clar ca, activitatile de propaganda electorala”. 

Dl. primar Decebal Bacinschi „activitati de propaganda electorala, nu afisaj. La 
punctul urmator se spune: se interzice afisajul cu scop electoral, nu face referire la afisaj”. 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „in rondul de pe Cuza Voda, s-a montat o 
camera de supraveghere trafic, pentru ce am cheltuit banii daca ea sta obturata luni de zile 
de aceste afisaje. Pentru ce cheltuim o gramada de bani cu florile care se planteaza acolo, 
ca sa le calcam in picioare, ca sa replantam aceleasi flori de 10 ori in acelasi loc?” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „florile, daca nu va suprarati se planteaza pe sezoane, 
d-na Stoica Otilia, director interimar D.D.S.P. este aici si ne poate spune cate sezoane sunt 
pentru plantat flori. Iar camera din acel sens nu a fost montata si nici platita de noi”. 

Dl. consilier Neculai Tanase „d-le Primar Decebal Bacinschi, vreti sa spuneti ca 
constructiile acelea faraonice din sensurile giratorii sunt in regula pentru orasul Focsani, 
nu? Pacat ca nu aveti candidat”. 

Dl. primar Decebal Bacinschi „nu sunt in regula, dar nici nu vroiam sa le mai montez 
odata”. 
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Dl. consilier Mugurel Malureanu „haide-ţi sa va traduc eu d-le Primar Decebal 
Bacinschi, daca puneam acolo un personaj de valoare, era in regula, dar sa punem un 
prostanac, da cam urat pentru orasul nostru”. 

Dl. primar Decebal Bacinschi propune o pauza si iese din sala de sedinte. 
Domnii consilieri P.S.D.: Bogdan Matisan, Liviu Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu, 

George Mardare, Laurentiu Veber, Rodica Boboc, Vasile Pintilie, Gabriel Padineanu si 
Constantin Dumitru  ies din sala de sedinte. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „dumneavoastra sunteti liberi 
ca si Consiliul local sa hotarati in limitele permise de lege, sa nu excedem cadrul legal, de 
aceea suntem aici”. 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „d-le secretar al municipiului Eduard Corhana, 
daca am inteles bine de la dl.primar Decebal Bacinschi ca aceste panouri de afisaj au 
certificat de urbanism, au tot ceea ce este in regula. Intrebarea mea catre dumneavoastra, 
oare Consiliul local ca si administrator al acestor terenuri are dat vreun acord initiativei d-lui 
primar Decebal Bacinschi, ca trebuie ca la initiativa d-lui s-a facut certificatul de urbanism si 
toate celelalte. Pentru ca aici discutam, si imi pare rau ca nu sunt colegii de la P.S.D. in 
sala, noi discutam aici maniera in care putem avea un oras curat, chiar si in timpul unei 
campanii electorale. Daca vrem sa punem peste tot afise, panouri, mai mari, mai mici si sa 
impanzim orasul cu asemenea lucruri si apoi sa spunem, e dreptul cuiva sa obtina 
certificatele si toate celelalte, eu pot sa fiu de acord pana la un punct, cand se incalca 
dreptul autoritatii locale, care este Consiliul local , cu privire la faptul ca aceasta autoritate 
este cea care administreaza in interesul municipalitatii, acest spatiu public, si atunci 
intrebarea fireasca este, cand s-a obtinut aceste aprobari, aceste autorizatii si daca la 
autorizatia respectiva nu trebuia sa fie si acordul Consiliului local care este administratorul 
acestor spatii, ca daca nu, atunci inseamna ca impartim sau trebuie sa vedem unde anume 
scrie ca in materia administrarii spatiului patrimoniului public al municipalitatii, competentele 
sunt partajate intre primar si consiliul local”. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „Legea nr.215 prevede 
competentele exclusive ale Consiliului local. Exista insa regulamente care reglementeaza 
anumite activitati si prin care dumneavoastra Consiliul local ati imputernicit primarul si 
aparatul sa faca anumite activitati. Va dau cateva exempla simple: vanzatorii volanti cu 
vata, biletele patrimoniale si altele, nu au ajuns in Consiliul local, avem regulament pe parte 
de comercial, vin, incheie o conventie, platesc mp. si isi desfasoara activitatea. Pe cand o 
paralela cu activitatea politica sau cu publicitatea sau cu campania electorala mai bine zis 
nu au intrat in Consiliul local, am uzitat de regulamentul prin care am stabilit modul de 
afisaj, sistem electoral si publicitate si am venit, mai bine zis ati venit ca si partide politice, 
pentru ca fiecare dintre dumneavoastra ati fost reprezentanti intr-o anumita masura, cu 
solicitari pentru banere, cu solicitari pentru corturi, cu solicitari pentru sisteme publicitare, 
au primit certificat si autorizatie. Asta este motivul pentru care ele nu au trecut prin Consiliul 
local. Revenind la sistemele publicitare din sensurile giuratorii, si acolo au fost incheiate 
conventii, s-a platit suma care a fost de platit, dar exista un text de lege pe care-l regasesc 
si in Ordonanta nr.95 prin care se permite, sau textul incepe cu primarul poate, primarul 
poate aproba instalarea pe domeniul public de catre candidati sau dupa caz, formatiuni 
politice, amenajari provizorii, in scopul distribuirii de materiale, propagande electrorale daca 
prin amplasarea lor nu se instituie restrictii de circulatie rutiera sau pietonala. Deci, inteleg 
ca reformuleaza un pic legiuitorul prin Ordonanta nr.95 si stabileste niste limite, dar 
permite”. 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „aici sunt 2 chestiuni, ceea ce spuneti este 
adevarat, dar eu nu la asta ma refeream. Eu am retinut de la dl.Primar Dcebal Bacinschi si 
imi pare rau ca nu este aici, s-au dat certificate de urbanism sunt autorizatii de constructii 
pentru acele panouri. Intrebarea mea fireasca, in momentul in care eu sunt administratorul 
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ca si autoritate publica vorbesc, nu eu personal, Consiliul local municipal este 
administratorul acestui patrimoniu, in momentul in care vrei sa construiesti ceva pe un 
patrimoniu pe care eu il administrez, nu e corect sa-mi ceri acordul? Pentru ca daca ne 
ducem la legea urbanismnului, pentru ca acolo sunt o serie intreaga de acorduri, de avize, 
care sunt cerute”. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „exceptia pentru astfel de 
situatii o constituie investirea Consiliului local catre primar sa faca. Exista regulamentul”. 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „nu va contrazic cu regulamentul, repet, eu stiu 
ca si dumneavoastra va este greu. Regulamentul il imputerniceste pe primar sa-mi dea mie 
partidului x, y, z sa afisez un baner, sa pun un panou, sa fac undeva in municipiu ceea ce 
inseamna panotaj si afisaj electoral si alta este ceea ce spun eu si la intrebarea asta 
trebuie sa dam un raspuns corect. Proprietar e municipiul, pe tot ce inseamna averea 
acestei municipalitati, municipiul este proprietar, noi Consiliul local suntem administratorii, 
cand e vorba ca trebuie sa dau certificatul de urbanism si cand trebuie sa eliberez 
autorizatia, pentru constructia respectiva, eu trebuie sa cer avizul celui care este 
administrator, care este proprietar, nu putem sa cerem, avizul proprietarului, pentru ca 
proprietarul este municipalitatea, dar Consiliul local este cel care este administrator pentru 
ca altfel din aceasta perspectiva dreptul pe care il are autoritatea locala, care este Consiliul 
local vis-a-vis de administrarea patrimoniului este pus sub semnul intrebarii. Inseamna ca 
este ciuntit acest drept. Eu nu am nimic, discutam o chestiune de principiu, nu discutam 
despre panotajul facut de x sau y sau de panourile pe care le avem acum in municipiul 
Focsani. E o chestiune de principiu”. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „imi mentin punctul de vedere. 
Punctul meu de vedere este ca pentru astfel de situatii nu este nevoie de acordul 
Consiliului local si practica si ultimii ani de cand facem alegeri, niciodata nu am intrat in 
Consiliul local cu asa ceva”. 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „atentie, discutam. Eu nu solicit faptul ca cineva 
sa vina in fata Consiliului local sa spuna, vreau sa pun un panou nu stiu unde, e dreptul 
primarului, legea spune foarte clar. Cand este vorba de o constructie destinata afisajului si 
aceasta constructie este autorizata, pentru autorizatia respectiva, pentru ca autoritatea 
aceasta este administrator ar trebui sa se ceara acordul Consiliului local”. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „analizez regulamentul. In 
regulament se imputerniceste primarul sa emita certificate, regulamentul privind 
publicitatea. Regula este Legea nr.50 si exceptia alegerile, ca sa fim un pic mai scurti”. 

Dl. consilier Danut Popoiu „d-le secretar Eduard Corhana, sa va fie gura aurita si sa 
fie provizorii constructiile astea ca asa sustineti. Pentru mine este o mare dezamagire 
atitudinea domnului Primar Decebal Bacinschi, si imi pare rau ca nu este aici in sala. D-na 
presedinta de sedinta Mioara Lazar, indiferent cum votam noi in seara aceasta, panourile 
tot vor aparea in sensurile giratorii si atata vreme cat la Consiliul judetean se va afla 
dl.Oprisan, tare imi e ca vor fi banere puse cat blocul chiar si pe Consiliul judetean. Votam 
acest proiect, dar vedeti si dumneavoastra care este parerea colegilor de vis-a-vis, asta le 
este comanda si stau pana la miezul noptii absolut degeaba”. 

Dl. consilier Adrian Colin vreau sa-l intreb pe dl.secretar Eduard Corhana, conform 
Legii nr.24, art.11, alin.(2), constructiile si amenajarile de orice tip, altele decat cele obtinute 
prin P.U.Z., care au toate vizele necesare, sunt interzise. Vreti sa spuneti ca sensurile 
giratorii nu sunt amenajate” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „vorbim de spatii verzi 
amenajate. Ba da, sunt amenajate”. 

Dl. consilier Gheorghe Stan „nu mi se pare normal si nu ma asteptam sa fim tratati in 
felul acesta. Ma   astept de la dl.Primar, pe mine nu ma intereseaza, ce poza este in 
intersectie, chiar daca vreau sa spun ca vreau sa-l vad pe Crin Antonescu, dar nu asta ma 
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interesa. Am venit sa tratam o treaba cu seriozitate, modul in care ne-a tratat dl.Primar 
Decebal Bacinschi, nu este in ordine si ma doare efectiv”. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 11 
voturi „pentru”, ale d-nilor consilieri Stan Gheorghe, Vasile Dobre, Doina Fodoreanu, Paul 
Romeo Postelnicu, Mioara Lazar, Mugurel Cosmin Malureanu, Daniel Gongu, Neculai 
Tanase, Adrian Colin, Cristinel Susu si Danut Popoiu, d-nii consilieri Bogdan Matisan, Liviu 
Ioan Oloeriu, Neagu Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu Veber, Rodica Boboc, Vasile 
Pintilie, Gabriel Padineanu si Constantin Dumitru nu sunt in sala. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana din punctul meu de vedere, nu 
a trecut. Din punctul meu de vedere administram, sau prin acest proiect de hotarare se 
administreaza patrimoniul municipiului”. 

Se prezinta punctul 45 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind alegerea unui 
presedinte de sedinta, pe o perioada de trei luni, incepand cu luna octombrie 2009. 

Dl. consilier Gheorghe Stan “propun pe dl. consilier Paul Romeo Postelnicu si poate 
vom reusi cu tactul dansului sa facem o cotitura.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 262 

Se prezinta punctul 46 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind constituirea 
unei comisii de analiza si verificare a activitatii de publicitate stradala pe raza 
municipiului Focsani. 

Ia cuvantul dl. consilier Gheorghe Stan “d-na presedinte de sedinta Mioara Lazar 
inainte l-as intreba pe dl secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana da luam o 
hotarare va fi sau nu legala?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “11 voturi “pentru” sunt 
sufficiente.” 

Dl. consilier Danut Popoiu “putem sa propunem din consilierii absenti?” 
Dl. secretar al municipiului Focsani “uzanta in timp a fost ca persoana nominalizata 

sa-si dea acordul.” 
Dl. consilier Neculai Tanase propun pe d-nii consilieri Adrian Colin, Mioara Lazar si 

Daniel Gongu.” 
D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar “propunem constituirea unei comisii de 

analiza si verificare a activitatii de publicitate stradala formata din 5 consilieri locali care se 
vor allege prin vot secret in sedinta ordinara a Consiliului Local. 

Dl .consilier Gheorghe Stan “d-na presedinta de sedinta Mioara Lazar, prin situatia 
aceasta, desi noi am gandit-o cand au fost 5 consilieri intr-un fel, dar eu zic acum ca 3 
consilieri sunt suficienti.” 

D-na presedinta de sedinta Mioara Lazar “supun la vot amendamentul facut de dl. 
consilier Gheorghe Stan in sensul ca, comisia sa fie formata din 3 consilieri locali avand in 
vedere absenta colegilor din PSD.” 

Se supune la vot amendamentul si cu 11 voturi “pentru” s-a aprobat. 
Se propune comisia de numarare a voturilor: 
D-na presdinte de sedinta Mioara Lazar „propun pe d-nii consilieri Cristinel Susu, 

Gheorghe Stan si Danut Popoiu”. 
Se supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu 11 voturi „pentru”. 
Propunerile pentru aceasta comisie sunt d-nii consilieri Adrian Colin, Mioara Lazar si 

Daniel Gongu 
Comisia constata ca s-au distribuit 11 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

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

- D-nul Adrian Colin    11   -  -  
- D-na Mioara Lazar           11   -  - 
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- D-nul Daniel Gongu   11   -  - 
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 

„pentru”, devenind hotararea nr. 263 
Se prezinta punctul 47 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 

1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.26/156/2004 pentru 
constituirea la nivelul municipiului Focsani a comisiei de atestare a persoanelor 
fizice pentru a indeplini functia de administrator de imobil, modificata prin Hotararea 
Consiliului Local nr. 105/2006. 

D-na consilier Doina Fodoreanu “propun pe dl. consilier Vasile Dobre” 
Comisia constata ca s-au distribuit 11 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

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

- D-nul Vasile Dobre   11   -  -  
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 

„pentru”, devenind hotararea nr. 264 

Se prezinta proiectul din suplimentarea al ordinii de zi: proiect de hotarare privind 
participarea unor consilieri locali, la cursuri de formare si informare in domeniul 
descentralizarii in proiectul POS DRU cu titlul “Formare de consilieri si asistenti 
suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului 
preuniversitar” organizate in perioada 2 octombrie – 8 noiembrie 2009 la Iasi de catre 
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii. 

Dl. consilier Vasile Dobre “propun pe d-na consilier Doina Fodoreanu si vreau sa 
remarc aici faptul ca deplasarea cazare si tot ce inseamna costuri in legatura cu aceste 
cursuri sunt suportate de catre consilieri si nu sunt costuri ca implica bugetul local.” 

Ia cuvantul d-na Micsunica Baciu director Directia resurse umane “perioada este 2 
octombrie – 8 noiembrie 2009, adica de vineri acum, vineri, sambata si duminica, 6 
saptamani numai la sfarsit de saptamana, cheltuielile fiind suportate in totalitate de 
Ministerul Invatamantului, din fonduri europene.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu “ma gandesc ca poate si dintre colegii 
nostri de la PSD ar fi vrut sa mearga, am putea sa amanam acest proiect pana luna 
viitoare.” 

D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar “supun la vot propunerea facuta, de a 
ramane un singur consilier nemaifiind alte propuneri. Supun la vot propunerea si 

Dl. secretar al municipiului Focsani “s-a pus problema daca mai sunt alte propuneri, 
nemaifiind alte propuneri s-a supus la vot, se incheie buletinul de vot cu o singura 
nominalizare.” 

Comisia constata ca s-au distribuit 11 buletine de vot, rezultatul votului fiind 
urmatorul: 
                                                              voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- D-na Doina Fodoreanu   11   -  -  
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 11 voturi 

„pentru”, devenind hotararea nr. 265 
D-na presedinte de sedinta Mioara Lazar considera ca au fost epuizate toate 

punctele de pe ordinea de zi. Considera lucrarile sedintei incheiate si multumeste tuturor 
pentru participare. 
             Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
              
            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    S E C R E T A R U L 
                                                                                         MUNICIPIULUI FOCSANI, 
                   Mioara Lazar                                                    Eduard-Marian Corhana                                                                                               

  INTOCMIT, 
         Daniela Bobeica 


