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ROMÂNIA  
JUDEȚUL VRANCEA 
MUNICIPIUL FOCȘANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES VERBAL 
din 6 martie 2015 

 
 

Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie 
Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului 
Focsani. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide 
şedinţa extraordinară din 6.03.2015, şedinţă convocată prin dispozitia d-lui Primar nr. 
490/03.03.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 17 consilieri locali din 
numărul total de 21 de consilieri locali atât cât alcătuiesc Consiliul local municipal, este 
astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia 
publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare. 

Dl. secretar al municipiului Focsani, Eduard Corhană, face precizarea ca 
absenteaza justificat d-nul consilier Bogdan Emilian Matişan fiind în delegaţie la 
Constanţa, absentează şi d-nii consilieri Dragoş Puiu Horhocea, Tudorel Daniel Trofin şi 
Gheorghiţă Berbece de care nu ştie nimic, dar ”dacă aveţi dumneavoastră informaţii 
despre motivul lipsei vă rog să aduceţi la cunoştinţă pentru a se consemna în procesul 
verbal.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhană precizează că în sală se află 
dl. Deputat Ciprian Nica. 

 
La sedinţă participă: 

 d-nul Decebal Bacinschi – Primarul municipiului Focsani; 
 d-na Carmen Grosu – Director Directia economica; 
 d-na Micsunica Baciu –Directia resurse umane; 
 d-nul Dan Liviu Pogorevici – Director Administratie publica locala; 
 d-na Raluca Alecsandrescu – Directia administratie publica; 
 d-nul Dan Cazaciuc – Sef serviciul comunicare; 
 d-na Cristina Costin – Sef serviciul investitii, fond locativ; 
 d-na Carmen Ghiuta – Sef serviciul juridic contencios; 
 d-nul Adrian Imireanu – Compartiment proiecte; 
 d-na Diana Decuseara – Arhitect sef; 
 d-nul Marian Mihu – Serviciu comunicare; 
 d-na Carmen Pascaru– consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Manole Merchea – director SC ENET SA Focsani. 

 
La sedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi 

ai mass-mediei locale. 
 
În continuare d-na Preşedinte de şedinţă Luminiţa Elena Babalan prezintă proiectul 
ordinii de zi: 
 
1. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării către SC ENET SA Focşani a 
centralei termice împreună cu instalaţiile aferente realizate în cadrul proiectului 
„Reabiliarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru 
periaoda 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei 
energetice”. 
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Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „dacă îmi permiteţi, eu vreau să salut 
prezenţa dumneavoastră în funcţia de preşedinte şi aş dori să ştie toţi cei prezenţi că a 
fost ziua dumneavoastră de naştere şi vă urăm cu toţii „La mulţi ani”.” 

D-na preşedinte de şedinţă Elena Luminiţa Balaban „vă mulţumesc frumos!” 
Nu sunt discutii, se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 17 voturi “pentru”. 
 
Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

încredinţării către SC ENET SA Focşani a centralei termice împreună cu 
instalaţiile aferente realizate în cadrul proiectului „Reabiliarea sistemului de 
termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru periaoda 2009-2028 în 
scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice”. 

Dl. consilier Cătălin Vrabie „stimaţi colegi la comisie am discutat depre acest 
proiect un pic mai pe îndelete. Grupul PSD se va abţine astăzi nu prentru că suntem 
împotriva acestei încredinţări, ci pentru că avem nevoie de câteva lămuriri şi va trebui să 
ne gândim destul de serios. Am mai avut această discuţie, dar acum a devenit o 
chestiune urgentă să ne gândim destul de serios, ce facem mai departe cu societatea 
de termoficare. Sunt mai multe variante aşa cum bine ştiţi s-au întâmplat şi prin ţară, vă 
rog să vă gândiţi şi dumneavoastră asupra soluţiilor ce urmează să le aplicăm, aşa că 
va trebui poate săptămâna viitoare să vedem, să decidem ce facem mai departe. În 
acelaşi timp rog aparatul, d-le secretar pentru că am discutat un pic la comisie despre 
situaţia juridică a bunurilor, însemnând centrală, reţele de distribuţie şi să ne spuneţi clar 
la următoarea şedinţă care este situaţia lor şi cine dispune de aceste bunuri având în 
vedere că au fost realizate prin proiecte cu finanţare europeană şi încă nu ştim foarte 
clar cine este proprietarul şi automat cine dispune de ele, pentru a putea lua o decizie 
corectă şi în cunoştinţă de cauză.” 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „aşa cum a spus şi dl. consilier Vrabie şi grupul 
UNPR se va abţine astăzi în votarea acestui proiect. Dorim să găsim o soluţie viabilă şi 
cât mai bună pentru cetăţenii municipiului Focşani.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilier vreau să vă spun următorul lucru, 
marţi la ora 14,00 noi am semnat procesul verbal de recepţie finală, putea să mai 
dureze câteva zile, dar datorită faptului că toate condiţiile au fost îndeplinite s-a semnat. 
Din acel moment centrala aceasta nu o mai coordonează şi o conduce nimeni. Acesta a 
fost motivul pentru care în după-amiaza zilei de marţi am convocat această şedinţă 
extraordinară. Dumneavoastră hotărâţi ce faceţi în continuare cu această centrală.” 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „împreună cu aparatul Primăriei, consilierii sunt 
rugaţi şi dânşii să vină cu propuneri şi sunt convins că săptămâna viitoare vom găsi o 
soluţie la rezolvarea acestor probleme.” 

Dl. consilier Lilian Ilie „mă miram să se aprobe astăzi acest proiect de hotărâre, 
vă spun şi de ce, pentru că în decursul timpului dl. Primar în permanenţă a avut critici la 
adresa SC ENET SA privind modul de administrare şi chiar ar fi fost, să dăm spre 
încredinţare ENET-ului şi aceste bunuri. Citind în proiect observ că au valoare 
extraordinar de mare, de aceea şi eu cred că trebuie să ne gândim mai bine să găsim 
soluţii. Şi eu mă voi abţine să votez acest proiect de hotărâre.” 

Dl. consilier Lionida Milea „vreau să întreb, dacă noi nu o să aprobăm astăzi 
acest proiect, ce se întâmplă cu distribuirea agentului termic către populaţie? Va merge 
în continuare, se va sista? Aşa cum am înţeles de la dl. Primar dacă nu se aprobă 
astăzi se pare că centrala nu va mai putea funcţiona. Şi vreau să ne lămurească cineva 
ce se va întâmpla în următoarele zile cu apa caldă şi căldura către populaţie.” 

Dl. consilier Cătălin Vrabie „de marţi şi până acum a funcţionat şi am avut căldură 
şi apă caldă, şi poate funcţiona încă de vineri până marţi sau miercuri. Dacă nu trebuia 
să se programeze recepţia finală cu câteva zile înainte pentru a fi şi noi anunţaţi că va fi 
recepţia finală, să luăm o decizie în ziua în care se făcea recepţia finală. Dacă s-a făcut 
recepţia finală şi noi după trei zile suntem puşi să luăm o decizie o luăm peste cinci.” 
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Dl. consilier Lionida Milea „deci să înţelegem că va funcţiona în continuare, că nu 
va fi nici o problemă din punct de vedere tehnic. Din punct de vedere tehnic dacă cineva 
nu supraveghează nu va funcţiona.” 

Dl. consilier Aurel Bâcu „îl avem pe dl. director de la ENET şi îşi poate spune şi 
dânsul punctul de vedere vis-a-vis de faptul că cetăţenii vor avea mâine apă caldă şi 
căldură.”  

Dl. director Manole Merchea „săptămâna viitoare va trebui să predăm înapoi 
Consliului Local bunurile care fac obiectul Hotărârii de Consiliu nr. 27. Se va întâmpla 
săptămâna viitoare pentru că acum nu mai avem nici personal, dar va trebui să predăm 
înapoi Consiliului Local bunurile care fac obiectul programului de investiţii „centrala 
termică” pentru că din punct de vedere legal noi nu mai putem exploata acea centrală şi 
va trebui să trecem pe centrala veche.” 

Dl. consilier Cătălin Vrabie „d-le director de marţi şi până astăzi cum aţi 
funcţionat?” 

Dl. director Manole Merchea „din inerţie d-le consilier.” 
Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 

17 voturi „abţinere”. 
 
D-na preşedinte de şedinţă Elena Luminiţa Balaban constată că au fost epuizate 

punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările şedinţei încheiate şi mulţumeste tuturor 
pentru participare. 

Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETARUL 
                                                                                    MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

   Elena Luminiţa Balaban                         Eduard-Marian Corhană 
                                                                                                               
 
 

              ÎNTOCMIT, 
                                                                                                Daniela Bobeică 
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