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ROMANIA 
JUDETUL VRANCEA 
MUNICIPIUL FOCSANI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROCES VERBAL 
din 16 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 16.03.2015, şedinţă convocată prin dispozitia d-lui Primar nr. 
529/10.03.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 18 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 motivat d-nul consilier Lucian Moraru fiind in concediu medical, d-nul 
consilier Dorian Alecsandrescu in concediu de odihna şi d-nul consilier Gheorghiţă 
Berbece de care nu ştie nimic. 

  
 La sedinţă participă: 

 d-nul Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani; 
 d-na Carmen Grosu – Directia economica; 
 d-na Micsunica Baciu – director Directia resurse umane; 
 d-nul Dan Liviu Pogorevici – Director Administratie publica locala; 
 d-na Cristina Dăscălescu – Directia administratie publica; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, investitii, fond locativ; 
 d-na Carmen Ghiuta – sef serviciu 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 
„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru 
perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei 
energetice”. 
 

Nu sunt discutii, se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 18 voturi “pentru”. 
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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 „Reabilitarea sistemului de 
termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în 
scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 59 

 
 
D-na preşedinte de şedinţă, Elena Luminiţa Balaban, constată că au fost 

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

Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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