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ROMÂNIA  

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI    

CONSILIUL LOCAL   

   

  

        

PROCES VERBAL 

din 26 noiembrie 2015 

 

 

Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul 

Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

municipiului Focşani. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană este în 

concediu medical, drept urmare d-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director 

Administraţie publică locală, este înlocuitorul de drept al acestuia, prin fişa 

postului. 

D-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală, 
deschide şedinţa ordinară din 26.11.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului 

Primar nr. 1873/20.11.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 

consilieri.  

Absentează d-nul consilier local: Cătălin Vrabie.  

 Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este 

astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

D-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală, 
supune votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 29.10.2015. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

D-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală, 
supune votului procesul verbal al şedinţei  de îndată din  09.11.2015. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

   

    La şedinţă participă: 

 

 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani; 

 d-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane; 

 d-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică; 

 d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură, cadastru; 

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ; 

 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 

 d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 
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 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al  

Consiliului local; 

 d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 

 d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine; 

 d-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale; 

 d-na Diana Buică - Inspector Compartiment Transport Public Local; 

 d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei 

Focşani; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

 d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă 

Socială Focşani; 

 d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani; 

 d-nul Săndel Ghiuţă – Director Serviciul public comunitar de evidenţa 

persoanelor Focşani; 

 d-nul Ion Gheorghe -  Director Poliţia Locală Focşani; 

 d-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Focsani; 

 d-nul Lucian Feroiu – Director interimar - Contabil şef Cantina de Ajutor 

Social Focşani;  

 d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani; 

 d-nul Marian Rădulescu – Director Clubul Sportiv Municipal Focşani; 

 d-nul Fane Popa – Director SC Administraţia Pieţelor SA Focşani; 

 d-nul Laurenţiu Mocanu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii 

Publice Focşani; 

 d-nul Valentin Gheorghiţă – Director Ateneul Popular Mr.Gh. Pastia 

Focşani; 

 

         La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale.  

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu prezintă proiectul ordinii 

de zi care cuprinde 40 puncte: 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 
 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.38/2015 privind aprobarea numărului de burse şi a 

cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetul local al municipiului Focşani 

pe anul 2015, modificată prin Hotărârea Consiliului local nr.161/2015 şi Hotărârea 

Consiliului local nr.243/2015;                                          
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Focşani pe anul 2015 şi estimat pe 

următorii 2 ani;                                                          

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 4 mii lei, din bugetul 

local al municipiului Focşani pe anul 2015, pentru susţinerea proiectului „Moş 

Crăciun Internaţional”, iniţiat şi organizat de Consiliul local al tinerilor Focşani;                                                            

4. proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului minim pentru prestarea serviciilor 

de pază efectuate de personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale a 

municipiului Focşani; 

                                                             

5. proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor practicate în anul 2016 şi a 

preţurilor de pornire la licitaţie pentru închirierea unor bunuri, de către S.C. 

Administraţia Pieţelor Focşani S.A.;                                                          

 

6. proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.239/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

faza proiect tehnic de execuţie pentru obiectivul de investiţii „ Realizare acoperiş 

tip şarpantă la clădirea internat Colegiul tehnic Valeriu D. Cotea, str. Cuza Vodă 

nr.46 municipiul Focşani”, cu modificările ulterioare;                                                             

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Acoperiş tip şarpantă – Internatul Liceului Tehnologic 

G.G. Longinescu”, din municipiul Focşani, judeţul Vrancea; 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al 

municipiului Focşani pe anul 2015; 

 

9. proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru 

autoturismele din dotarea Primăriei municipiului Focşani; 

 

10. proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de 8 autorizaţii de taxi 

disponibile pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi pe 

raza municipiului Focşani; 

 

11. proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Focşani, pentru anul 

şcolar 2016-2017; 

                                                             

12. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului local al  municipiului Focşani nr.59/2010 privind stabilirea procedurilor 

şi criteriilor pentru numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de sub 

autoritatea Consiliului local al municipiului Focşani, cu modificările şi 

completările ulterioare;                                                             
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13. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focşani nr.180/2015 privind reorganizarea şi funcţionarea 

Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focşani; 

 

14. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 

local al  municipiului Focşani nr.254/2013 privind aprobarea organigramei, statului 

de funcţii şi numărului de personal pentru Serviciul Public „Creşe” din municipiul 

Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

15. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 şi anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului local al  municipiului Focşani nr.49/2014 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Căminul pentru 

Persoane Vârstnice Focşani; 

 

16. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 

local al  municipiului Focşani nr.44/2012 privind aprobarea organigramei, statului 

de funcţii şi numărului de personal pentru Poliţia Locală a municipiului Focşani, cu 

modificările şi completările ulterioare;                                                            

 

17. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 

local al  municipiului Focşani nr.29/2012 privind aprobarea organigramei, statului 

de funcţii şi numărului de personal pentru Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei” şi 

modificarea şi completarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.182/2013 privind aprobarea statului de funcţii şi numărului de personal 

pentru Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei”, cu modificările şi completările 

ulterioare;                                             

 

18. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Şcolii 

Gimnaziale „Nicolae Iorga” Focşani a unui post, în vederea promovării persoanei 

încadrate pe acest post într-o treaptă superioară;                                                             

 

19. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al  

municipiului Focşani nr.251/2015 privind numirea reprezentanţilor Consiliului 

local al municipiului Focşani în Consiliul de administraţie la unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Focşani, cu modificările ulterioare; 

 

20. proiect de hotărâre privind completarea art.1 din Hotărârea Consiliului local al  

municipiului Focşani nr.98/277/2012 privind numirea reprezentantului Consiliului 

local al municipiului Focşani în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 

unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Focşani, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

21. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.203/2011 privind aprobarea închirierii directe a unor 

terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului Focşani, în vederea 

amplasării unor construcţii provizorii cu destinaţia de chioşcuri de distribuţie presă, 
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către domnul Trandafir Costică, având calitatea de luptător pentru victoria 

Revoluţiei române din decembrie 1989;                                                             

 

22. proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.199/2015 privind aprobarea tabelului nominal 

reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafeţe de teren în baza 

art.36 alin. (3) din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al 

municipiului Focşani şi administrarea Consiliului local al municipiului Focşani a 

imobilului situat în Focşani, str.Cuza Vodă nr.43;                                                              

 

24. proiect de hotărâre privind însuşirea completărilor şi modificărilor aduse anexei 

la  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr.168/2012 privind 

însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 

Focşani, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.106/285/2012, nr. 139/318/2012, nr.178/357/2012, nr.198/377/2012, nr.22/2013, 

nr.46/2013, nr. 80/2013, nr.131/2013, nr.188/2013, nr.212/2013, nr.256/2013, 

nr.276/2013, nr. 349/2013, nr.381/2013, nr.28/2014, nr.38/2014, nr.93/2014, 

nr.122/2014, nr. 187/2014, nr.277/2014, 54/2015, nr.112/2015, nr.168/2015, 

nr.197/2015, nr. 257/2015 şi nr. 299/2015; 

 

25. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.329/2013 privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani;                                                             

 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului 

în suprafaţă de 15,00 mp. situat în Focşani, str.Dimitrie Cantemir nr.6, bl.2, sc.1, 

judeţul Vrancea, T.164, P.%8467 ce aparţine domeniului privat al municipiului 

Focşani, către Popescu Gheorghe; 

                                                              

27. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului 

în suprafaţă de 37,00 mp. situat în Focşani, str.Dornei nr.1, judeţul Vrancea, T.189, 

P.%10264 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Radu 

Gheorghe;                                                              

 

28. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea 

imobilului monument istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-06416 din 

Focşani, str.Cuza Vodă nr.6, aflat în proprietatea domnilor Plăcintă Sorin Nicolae 

şi Plăcintă Adina Maria;                                                              

 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată şi 
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modificată şi a Hotărârii Consiliului local nr. 7/2015 privind aprobarea listei de 

priorităţi;                                              

 

30. proiect de hotărâre privind aprobarea a două  schimburi de locuinţe ANL 

situate în Focşani, Cartierul Brăilei, respectiv Cartierul Tineretului-Sud, solicitate 

de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei 

nr.114/1996 republicată şi modificată; 

31. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spaţiu pentru familia 

Bondilă Liliana Cuina din imobilul situat în Focşani, str.Revoluţiei nr.16, bl.C2, 

ap.06, în imobilul din str.Slt.Gheorghe Potop nr.15, în conformitate cu Legea 

locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                            

 

32. proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei din fondul locativ de stat situată 

în Focşani, str.Panduri nr.5, bl.23, ap.20, către familia Hopodată Nicolaie, în baza 

prevederilor Decretului lege nr.61/1990 cu modificările şi completările ulterioare;                                              

 

33. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a 

apartamentului situat în Focşani, Aleea Parc nr.9, bloc 67, tronson 11, ap.5, înscris 

în CF 54684-C1-U13 UAT Focşani către familia Gavrilă Nică şi Gavrilă Mihaela 

Ionica; 

 

34. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă, pentru Consiliul 

local al municipiului Focşani, pe o perioadă de trei luni, începând cu luna 

decembrie 2015;                                                          

 

35. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării art.1 alin. (1) şi 

(2) şi a anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.244/2015 

privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în municipiul Focşani; 

 

36. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC CUP 

SALUBRITATE STL Focşani;   

 

37. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Teatrului Municipal 

Focşani pe durata funcţionării instituţiei, a imobilului „Teatrul Municipal Mr.Gh. 

Pastia” – compus din construcţie şi teren aferent, situat în Focşani, str.Republicii 

nr. 77; 

  

38. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Ateneului Popular 

„Maior Gh. Pastia” Focşani pe durata funcţionării instituţiei, a imobilului „Ateneul 

Popular Mr. Gh. Pastia” – compus din construcţie şi teren aferent, situat în Focşani, 

str. Piaţa Unirii nr.3;  

 

39. proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale;  
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40. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 89,40 mii lei pentru 

organizarea manifestărilor dedicate împlinirii a 150 de ani de activitate a 

Colegiului Naţional Unirea Focşani ce vor avea loc în luna ianuarie 2016; 

  

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

 

 Sunt discuţii referitoare la ordinea de zi şi anume : 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „aş dori să retrag după ordinea de zi 

proiectul de la nr.5 şi anume: - proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor 

practicate în anul 2016 şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru închirierea unor 

bunuri, de către S.C. Administraţia Pieţelor Focşani S.A.; 

  

Totodată, aş dori să introduc suplimentar pe ordinea de zi 7 proiecte, şi 

anume: 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor practicate în anul 2016 şi a 

preţurilor de pornire la licitaţie pentru închirierea unor bunuri, de către S.C. 

Administraţia Pieţelor Focşani S.A. 

 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării art.1 alin.(1) 

şi (2) şi a anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.244/2015 

privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în municipiul Focşani; 
 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC CUP 

SALUBRITATE SRL Focşani; 
 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Teatrului 

Municipal Focşani pe durata funcţionării instituţiei, a imobilului „Teatrul Municipal 

Mr. Gh. Pastia” – compus din construcţie şi teren aferent, situat în Focşani, 

str.Republicii nr.77; 
 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Ateneului Popular 

„Maior Gh. Pastia” Focşani pe durata funcţionării instituţiei, a imobilului „Ateneul 

Popular Mr. Gh. Pastia” – compus din construcţie şi teren aferent, situat în Focşani, 

str. Piaţa Unirii nr. 3; 
 

6. proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale; 
 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 89,40 mii lei pentru 

organizarea manifestărilor dedicate împlinirii a 150 de ani de activitate a Colegiului 

Naţional Unirea Focşani ce vor avea loc în luna ianuarie 2016; 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „aş dori să introduc un proiect, şi anume:  

- proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.295 din 2015 privind constituirea comisiei de concurs-

examen, respectiv comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul-
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examenul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de inspector 

de specialitate, gradul 2 din cadrul aparatul permanent de lucru a Consiliului local 

al municipiului Focşani”. 

 

  D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „aş dori să retrag şi eu proiectul 

nr.11, şi anume: proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Focşani, pentru 

anul şcolar 2016-2017. 

 Motivul este neacordarea avizului din partea  Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Vrancea”. 
  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „deci vom avea un 

număr total de 39 de proiecte. Ordinea de zi care a fost publicată, îmbogăţită cu 

propunerea de azi, vă supun spre aprobare”. 

 

Se supune la vot ordinii de zi, cu cele 4 amendamente  şi se aprobă cu 20 

voturi „pentru" .  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: prezintă proiectul 

ordinii de zi care cuprinde 40 puncte: 

 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.38/2015 privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse 

pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat finanţate din bugetul local al municipiului Focşani pe 

anul 2015, modificată prin Hotărârea Consiliului local nr.161/2015 şi 

Hotărârea Consiliului local nr.243/2015; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 325. 

 

 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSPORT 

PUBLIC S.A. Focşani pe anul 2015 şi estimat pe următorii 2 ani; 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 326. 

 

 

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea alocării sumei de 4 mii lei, din bugetul local al municipiului Focşani 
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pe anul 2015, pentru susţinerea proiectului „Moş Crăciun Internaţional”, 

iniţiat şi organizat de Consiliul local al tinerilor Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 327. 

  

 Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea tarifului minim pentru prestarea serviciilor de pază efectuate de 

personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani; 

 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 328. 

 

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea taxelor practicate în anul 2016 şi a preţurilor de pornire la licitaţie 

pentru închirierea unor bunuri, de către S.C. Administraţia Pieţelor Focşani 

S.A.; 

Proiectul a fost retras. 
  

  Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.239/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect 

tehnic de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Realizare acoperiş tip 

şarpantă la clădirea internat Colegiul tehnic Valeriu D. Cotea, str. Cuza Vodă 

nr.46 municipiul Focşani”, cu modificările ulterioare; 

 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.  329. 

  
 Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Acoperiş tip şarpantă – Internatul Liceului Tehnologic G.G. Longinescu”, 

din municipiul Focşani, judeţul Vrancea; 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „aş dori să întreb aparatul de specialitate, 

de ce indicatorii tehnico-economici la acest proiect sunt mult mai mari, în 

condiţiile în care suprafaţa construibilă este cu 120 m. mai puţin faţă decât Căminul 

de la Cotea ?”. 

 

D-na Cristina Costin –  Şef serviciu investiţii, fond locativ: „nu pot da un  

răspuns, că nu sunt comparabile …” 

  

 D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „deci, la Cotea sunt 790 m. şi la Liceul 

Tehnologic Longinescu sunt 670 m. Este vorba de 120 m., iar suma pentru această 

investiţie este de 430, în comparaţie cu 390, la Cotea. 

Ce se mai construieşte în plus? 
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Luând pe mp. diferenţele sunt mari. La Cotea sunt 430 lei mp. construibil, 

iar dincoace, ajunge la 640 lei mp.construibil”. 

 

D-na Cristina Costin –  Şef serviciu investiţii, fond locativ: „nu. Sunt 

proiecte făcute de proiectanţi diferiţi.  

Nu pot să compar. Nu am termen de comparaţie.  

O să mă uit pe proiect, dar nu pot să vă dau acum un răspuns”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „am înţeles, vă este 

greu să spuneţi acum. Probabil sunt aspecte tehnice …” 

 

 D-na Cristina Costin –  Şef serviciu investiţii, fond locativ: „trebuie să mă 

uit, probabil, termoizolaţie.  

Vedeţi că desfacerea termoizolaţiei existente la Internatul Liceului GG 

Longinescu şi probabil, din ce văd eu din raport, se aplică o termoizolaţie cu o 

grosime de 10 cm., ceea ce ştiu că nu era dincolo”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „în afara faptului că proiectele sunt 

făcute de 2 proiectanţi diferiţi, cu soluţii diferite, aş reliefa faptul că d-nul consilier, 

probabil că a citit, total valoare.  

Dar ar fi interesant să ne uităm la C+M. Că valorile sunt apropiate. Restul 

fiind avize. Şi ţin să vă aduc la cunoştinţă că acest acoperiş, nu ştiu celălalt pe de 

rost … are o ignifugare care în urma discuţiilor care au fost în ultimul timp, este 

destul de consistent. În jur de 50000 lei, numai ignifugarea acoperişului. Şi mai 

sunt alte norme care trebuie respectate mai riguros, faţă de celălalt”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 330. 

 

 Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focşani pe anul 2015; 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „eu vă spun sincer că sunt 

nemulţumit.  

 Din ce în ce mai nemulţumit de felul în care aparatul ne prezintă aceste 

proiecte de rectificări bugetare pentru că, ok, avem nişte bani de cheltuit, şi este 

bine să-i cheltuim mai ales că instituţiile de învăţământ unde cu siguranţă sunt 

lucruri de pus la punct, normative de îndeplinit, dar parcă, a veni şi a aloca 12600 

mii lei la unităţile de învăţământ, fără nici o justificare în spate, a aloca instituţiilor 

de cultură sume de bani fără o explicaţie plauzibilă, eu vă spun sincer, am 155 mii 

lei, îi transfer către instituţii publice.  

Nu ni s-a explicat nici aseară ce reprezintă aceşti bani. 

Am înţeles doar de o sumă pentru Ţara Vrancei, pentru utilităţi, dar era 

undeva la 40 mii lei. Diferenţa nu ştim ce se întâmplă cu ei.  

Încă o sumă pentru Ateneul Popular de 495 mii lei, pentru sărbătorile de 

iarnă. 
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Sunt nemulţumt ca şi anul trecut pentru această sumă. Şi anul trecut v-am 

prevenit să lăsăm câţiva bani pentru fondul de rezervă. 

Ne-a demonstrat vremea că pe 28 decembrie, am avut un val de zăpadă 

consistent. Noi nu am mai avut bani să facem deszăpezire, şi o lună de zile ne-am 

chinuit să spargem gheaţa din oraş. 

Nu cred că se justifică această sumă imensă de bani, cum am considerat, nici 

anul trecut  nu era oportună, pentru 10 tineri care sunt animatori, se plimbă aproape 

o lună de zile pe străzile Focşani-ului degeaba. 

Sunt 2 evenimente care ar putea fi finanţate, părerea mea, cu un 100 mii lei  

într-un mod elegant. Să vină şi vedete să cânte copiilor la deschiderea  orăşelului 

când dorim să o facem. Dacă o facem de Moş Nicolae sau nu, şi un spectacol în 

jurul datei de 25 decembrie. 

Dar să faci în fiecare zi animaţie, când copiii sunt la şcoală, sunt la grădiniţe, 

se întunecă devreme, să pui un monitor şi muzică în Piaţa Unirii şi să ceri 5 

miliarde lei pentru aşa ceva, mi se pare exorbitant. Mai ales că Focşani-ul are un 

buget foarte, foarte mic. 

Nu mai spun că, exista un moment moral în care toată ţara face un pas  

înapoi şi festivismul ăsta exagerat este redus către zero. 

Sunt momente în care ar trebui să fim mai cumpătaţi cu aruncarea banilor 

într-un asemenea mod în municipiul Focşani şi în judeţul Vrancea. 

În concluzie, eu şi colegul meu de la Partidul Naţional Liberal, nu vom vota 

acest proiect.  

Şi pe viitor aşa cum am mai spus, nu vom vota nici un proiect care vine fără 

bază în spate. Fără explicaţii, fără documente justificative, ca să putem să votăm în 

cunoştinţă de cauză. 

Lipsa aceasta de transparenţă mă deranjează din ce în ce mai tare, şi o să iau 

cuvântul şi la diverse, pentru că mai am un punct de vedere care nu ţine de acest 

proiect”. 

 

 D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „aş dori să fac un amendament la 

acest proiect de hotărâre şi anume:  

 - se suplimentează cu suma de 100,00 mii lei bugetul Primăriei la 

cap.bugetar „transporturi” pentru reactualizare documentaţie de proiectare 

PT+DDE „Modernizare şi reabilitare drumuri locale în intravilanul Municipiului 

Focşani”; 

-  se suplimentează cu suma de 65,40 mii lei bugetul Colegiului Naţional 

Unirea,  

la art.bugetar „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” pentru manifestările organizate 

de aniversarea a 150 de ani de la înfiinţare”; 

 

- se diminuează cu suma de 165,40 mii lei bugetul Primăriei la cap.bugetar 

„acţiuni generale economice”, art.bugetar „alte cheltuieli cu bunuri şli servicii”. 

 

 D-nul consilier Lilian Ilie: „aş vrea să-l întreb pe d-nul director Valentin 

Gheorghiţă de la Ateneul Popular, ce face cu cei 5 miliarde lei vechi. De ce îi 

trebuie atât de mulţi bani? Ce proiect are ? în sensul acesta. 
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 Pentru că de jumătate de an, trei sferturi de an, încercăm să cumpărăm un 

pian la Ateneu şi dânsul găseşte tot felul, de alte forme de a cheltui banii. 

 D-nule Gheorghiţă, priorităţile dvs. care sunt?  

 Doriţi sau nu doriţi un pian pentru Ateneul din Focşani? 

 Vă rog frumos să-mi spuneţi şi mie în mare, în ce constă proiectul dvs. de 

Crăciun?”. 

 

 D-nul Valentin Gheorghiţă - Director Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia: „pianul 

la Ateneul Popular rămâne o prioritate. 

 După cum ştiţi, noi am făcut adrese, cred că în fiecare an şi am solicitat 

această sumă de bani pentru achiziţionarea acestui pian. 

 La momentul respectiv nu s-a putut, bugetul nu a suportat suma respectivă, 

au fost diverse discuţii, nu mai revin. 

 Legat de ce se va întâmpla, de ce am cerut această sumă pentru activităţile 

care se vor derula timp de 22 de zile, între Sfântul Nicolae şi Sfântul Ştefan, 

respectiv 6 decembrie 2015 şi 28 decembrie 2015, aceste activităţi noi ne-am dori 

să le facem un pic altfel.  

 Ele într-adevăr vor avea loc lângă patinoarul deja instalat. Vor fi alte formate 

de spectacole. Vor fi colinde cu solişti importanţi ai României. Vor fi şi spectacole 

de muzică clasică, vor fi şi spectacole de stradă, sunt artişti pop, ştiu eu, 

colindători, de asemenea, sunt şi artişti animatori, după cum spuneaţi. În fiecare 

seară se va întâmpla câte ceva iar în wekend-uri vor fi 3 wewkend-uri pe care 

dorim să le facem mai spectaculoase, astfel încât  să se simtă că sunt sărbători de 

iarnă. 

 Acum, sigur, este o estimare pe care noi am solicitat-o, dacă dvs. doriţi să o 

aprobaţi, este problema dvs., dacă doriţi să diminuaţi, iarăşi este problema 

Consiliului local. Noi vom face de câţi bani îi veţi aproba, iar dacă doriţi să daţi şi 

pentu pian, nu am nimic împotrivă. 

 Repet, rămâne o prioritate pianul la Ateneul Pastia şi sper să înţelegeţi şi să 

luaţi o decizie în sensul acesta”. 

 

 A venit d-nul consilier Cătălin Vrabie. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „în lumina celor prezentate de d-

nul director Gheorghiţă, consider că este oportun să formulez şi un amendament. 

 

 Propun diminuarea sumei şi realocarea în felul următor: 

 - 100 mii lei pentru câteva manifestări în Piaţa Unirii cu ocazia sărbătorilor 

de iarnă. 

 - 100 mii lei pentru achiziţionarea unui pian la Ateneul Popular 

Mr.Gh.Pastia.  

 - şi 300 mii lei pentru… sau 395,75 mii lei, ce mai rămâne, să meargă la 

fondul de rezervă. Să nu ne trezim ca anul trecut, că vine iarna peste noi şi nu avem 

cu ce  să dăm zăpada de pe carosabil”. 
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 D-nul consilier Lilian Ilie: „d-nule Valentin Gheorghiţă, într-adevăr, vă 

doriţi să faceţi un spectacol, dar şi suma este spectaculoasă, este o valoare foarte 

mare.  

 Eu nu pot să accept să votez acest lucru”. 

 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „nu ştiu de ce trebuie să legăm 

anumite evenimente triste de altfel petrecute atât în România cât şi în Europa, de 

festivităţile de Moş Crăciun. 

 Festivism exagerat, mie mi se pare că exagerăm prin ceea ce spunem aici în 

Consiliul local”. 

 În ceea ce priveşte programul manifestărilor sărbătorilor de iarnă, este pentru 

prima dată, aşa cum l-am frunzărit, să spun aşa când există o gamă diversă de 

acţiuni.  

 Practic se cam acoperă întreaga plajă culturală, dacă vreţi să mă exprim aşa, 

pentru a sărbători cum se cuvine şi pentru a da focşănenilor cultură de calitate. 

 Suma, unora li se pare spectaculoasă, dar vrem un eveniment spectaculos”. 

  

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „vă rog să mă iertaţi, eu nu am fost 

ieri la comisie, am fost în delegaţie la Bucueşti pentru alte probleme de serviciu, aş 

vrea să-l întreb şi eu pe d-nul director Gheorghiţă, dacă această rectificare este de 

fapt pentru Vrancea Dalbă. 

Încă odată îmi cer scuze, colegilor consilieri, nu am fost la comisie.  

Vrancea Dalbă, este acelaşi proiect? 

Este acelaşi lucru de anul trecut de la Teatru? Vă ocupaţi dvs. anul acesta? 

este Vrancea Dalbă? ”. 

 

D-nul Valentin Gheorghiţă - Director Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia: „ca să 

păstrăm aceiaşi titulatură, dar aşa cum spunea şi d-nul Matişan, …”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ca să ştiu ce votez…”. 

 

D-nul Valentin Gheorghiţă - Director Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia: „este 

adevărat, vor avea aceiaşi titulatură, ca să nu creem alte confuzii, dar consistenţa 

lor va fi cu totul diferită”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „adică, în ceea ce priveşte 

muzica, pentru că de fapt şi de drept, se pare că aici este deranjul cel mai mare. Vor 

fi colinde şi pop, şi rock şi datini populare şi muzică clasică şi muzică pentru copii, 

pentru absolut toate categoriile de vârstă a cetăţenilor municipiului Focşani.”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „nu ştiu d-nul Matişan ce a 

frunzărit, că nu am avut nimic la mapă, acest proiect a venit fără o motivaţie scrisă 

în spate. Probabil că dumnealui a avut la dispoziţie  ceva ce noi nu avem 
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cunoştinţă. Şi să vă mai spun că, în alte situaţii am fost acuzat că nu mă pricep la 

construcţii, de data asta, mă pricep la concerte, şi vă spun eu că nu sunt oportune 

concertele iarna, când, plouă, când ninge, când este frig, să stai cu instrumentişti, să 

stai cu fel şi fel de lucruri. 

 Sunt de acord cu un fundal sonor, care poate fi achiziţionat la un preţ modic. 

Sunt de acord cu sărbători, sunt de acord cu această atmosferă de sărbători de iarnă. 

 Şi eu am copil, şi eu vreau să vin în Piaţa Unirii să aud o muzică, de Crăciun, 

un colind. Dar cred că, cu 1 miliard se poate rezolva foarte frumos şi elegant acest 

lucru”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „văd la colegul nostru Tudorel Trofin o 

chestiune legată mai mult de bani, focalizată mai mult pe miliardul acela pe care 

vrea să-l dea şi reducerea acestor sume. 

Cu toţii, anul trecut am văzut ce s-a întâmplat în luna respectivă în care a fost 

Festivalul Vrancea Dalbă.  

Mie unul, mi-a plăcut. Copiii s-au simţit foarte bine, Piaţa Unirii a fost tot 

timpul plină de copii. Şi eu am copii ca şi dumnealui.  

Iar chestiunea că instrumentele, că vine vremea rece, că plouă, şi că 

instrumentele nu au ce căuta în Piaţa Unirii, eu zic că este total puierilă. Au fost 

anul trecut instrumente, au fost oameni care au animat zona, au fost copii care s-au 

bucurat de trupele care şi-au făcut acolo numerele, şi nu cred că este o chestiune 

deplasată dacă noi astăzi, vom aproba aşa ceva pentru municipiul Focşani. 

Încă odată, şi reiterez poate ce a spus un coleg de-al meu, poate unora li se 

pare suma foarte mare. Ea este mică sau mare în funcţie de dimensiunea 

spectacolelor care se vor întâmpla în acea lună. Dacă raportăm la ce s-a întâmplat 

anul trecut, nu este mare. 

Nu ştiu programul. Aşa cum a spus şi d-nul Director, cred că urmează de 

acum să ne prezinte detaliat acest program, însă, dacă mă raportez la ce s-a 

întâmplat anul trecut în decembrie, suma aceasta nu este mare”. 

 

 D-nul consilier Aurel Bâcu:  „vin într-adevăr sărbătorile de iarnă, mi-aş fi 

dorit să avem lângă această sumă şi un program. 

Nu am avut în anii trecuţi un program, am alocat sumele aşa cum ne-au fost 

ele propuse. Dar, era altă situaţie.  

Mă gândesc ca anul acesta să avem o decenţă în a ne manifesta într-un 

anumit fel de aceste sărbători în urma evenimentelor care s-au întâmplat în ţară. 

Aceste semnale de decenţă sunt transmise de la cel mai înalt nivel, în 

societatea românească şi ar fi trebuit să ne aliniem şi noi. 

Dacă am fi avut un program care să justifice aceşti 5 miliarde. Nu uitaţi că 

noi am mai alocat 3 miliarde pentru organizarea sărbătorilor de iarnă. Deci, s-au 

adunat 8 miliarde. 

Aş fi tare bucuros dacă această sumă s-ar cheltui pentru perioada 26–28 

decembrie şi chiar o să ţin să verific treaba aceasta, chiar dacă nu am făcut 
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contabilitate. O să ţin să văd dacă începând cu 29 decembrie, se mai cheltuie vreun 

leuţ din aceşti 5 miliarde. 

De asta mă voi ocupa personal, chiar dacă trebuie să plătesc un contabil. 

Pentru că noi ştim ce se întâmplă, şi chiar în noaptea de Revelion, îl voi face 

acasă. Stau foarte aproape, nu aş vrea să mai văd artificii în municipiul Focşani.  

Nu aş mai vrea să mai văd artificii. Am văzut destule, atât la Bucureşti, şi 

mai avem o tragedie mare. Au murit de 5 ori mai mulţi oameni pe acest E85, 

această nenorocită de şosea, pe care de 26 de ani nu am putut să facem absolut 

nimic să o lărgim, să o separăm, să protejăm vieţile oamenilor”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „5 miliarde, sunt mulţi 

bani, sau sunt puţini, ne uităm le posturile de televiziune, peste tot în ţară vedem 

manifestări, spectacole, tot felul de acţiuni culturale, care de care mai interesante, 

ele sunt redate ca fiind de bun augur, şi binevenite. 

La noi întotdeauna când se doreşte să se facă asemenea acţiuni, este o dramă. 

Am o rugăminte, executivului. În prima şedinţă din anul viitor, vă rog să 

contactaţi consilieri locali din vecinătate, din ţară şi să vedeţi sumele cheltuite, sau 

în sfârşit, localităţile similare municipiului Focşani ca şi putere financiară. Să 

vedem sumele cheltuite de aceştia în perioada aceasta a sărbătorilor de iarnă. 

Sărbători de iarnă care la români au un anumit specific care este al nostru şi poate 

este perioada cea mai frumoasă şi mai de inimă dintr-un an”. 

  

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier  Ionel-Gabriel Necula, se 

adoptă cu 21 voturi „pentru”. 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier  Tudorel-Daniel Trofin, nu se 

adoptă cu 4 voturi „pentru” şi 17 voturi „abţineri” din partea d-nilor consilieri: 

Lucian Moraru, Lionida Milea, Vasile Vasiloiu, Elena Cucu, Marius-Eusebiu 

Iorga, Dragoş-Puiu Horhocea, Aurel Bâcu, Bogdan-Emilian Matişan, Ioan-Liviu 

Oloeriu, Cătălin Vrabie, Gabriel Pădineanu, Radu Niţu, Enache Pătraşcu, Elena-

Luminiţa Balaban, Dorian Alexandrescu, Ionel-Gabriel Necula, Ionuţ Mersoiu. 

 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu 

amendamentul formulat de d-nul consilier  Ionel-Gabriel Necula, fiind adoptat cu 

cu 17 voturi „pentru” şi 4 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri: Lilian Ilie, 

Gheorghiţă Berbece, Tudorel-Daniel Trofin, Dan Buzoi, devenind hotărârea 

nr.331.     

 

  
 Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele din dotarea 

Primăriei municipiului Focşani; 

 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”,  devenind hotărârea nr. 332. 
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 Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

atribuirea unui număr de 8 autorizaţii de taxi disponibile pentru realizarea 

serviciului de transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului 

Focşani; 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”,  devenind hotărârea nr. 333. 
 

   

 Punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind reorganizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 

din municipiul Focşani, pentru anul şcolar 2016-2017; - a fost retras de iniţiator. 

 
   

 Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al  

municipiului Focşani nr.59/2010 privind stabilirea procedurilor şi criteriilor 

pentru numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de sub 

autoritatea Consiliului local al municipiului Focşani, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”,  devenind hotărârea nr. 334. 

 

     

 Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.180/2015 privind reorganizarea şi funcţionarea Ateneului Popular „Maior 

Gheorghe Pastia” Focşani; 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”,  devenind hotărârea nr.335. 

 

 

 Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local al  municipiului Focşani 

nr.254/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului 

de personal pentru Serviciul Public „Creşe” din municipiul Focşani, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”,  devenind hotărârea nr.336. 

  

 

 Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al  
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municipiului Focşani nr. 49/2014 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi numărului de personal pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”,  devenind hotărârea nr. 337. 
 

 

 Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local al  municipiului Focşani 

nr.44/2012 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului 

de personal pentru Poliţia Locală a municipiului Focşani, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

                                                             

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”,  devenind hotărârea nr. 338. 

 

  

 Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al  municipiului Focşani 

nr.29/2012 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului 

de personal pentru Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei” şi modificarea şi 

completarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.182/2013 privind aprobarea statului de funcţii şi numărului de personal 

pentru Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei”, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”,  devenind hotărârea nr. 339. 

  

 

Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

transformarea în statul de funcţii al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Focşani 

a unui post, în vederea promovării persoanei încadrate pe acest post într-o 

treaptă superioară; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”,  devenind hotărârea nr. 340. 

 

 Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local al  municipiului Focşani nr.251/2015 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Focşani în 

Consiliul de administraţie la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiul Focşani, cu modificările ulterioare; 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „este vorba de o 

demisie, a unui coleg consilier. Locul vacant trebuind a fi ocupat de un alt 

consilier. Această procedură de alegerea consilierului care va ocupa locul, se face 

prin vot secret.  

Deci, nu va mai fi prin vot direct, cum am făcut până acum, vom folosi 

buletinul. 

Este vorba de Şcoala nr.3. 

Vă rog propuneri”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „d-na consilier Elena-Luminiţa Balaban. Şi-a 

dat acceptul”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „d-na consilier este de 

acord să fie membru în Consiliul de Administraţie la această şcoală. 

Să facem şi comisia de numărare a voturilor. 

Executivul să înceapă să completeze buletinele de vot. 

Şi rog propuneri pentru comisia de numărare a voturilor.  

Vom mai avea un proiect unde se va face vot secret 

 

 D-nul consilier Radu Niţu: „propun  pe d-nii consilieri: Aurel Bâcu, Dan 

Buzoi, Vasile Vasiloiu”. 

 

Se supune la vot comisia de numărare a voturilor şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”. 

Nu mai sunt alte propuneri se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri 

în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi 

„nule” 

 

 D-na Elena-Luminiţa Balaban    20        -               1  

 

Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.341. 
                                           

 

 Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

completarea art.1 din Hotărârea Consiliului local al  municipiului Focşani 

nr.98/277/2012 privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focşani în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 

unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Focşani, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „d-na director 

Micşunica Baciu, care este situaţia aici?” 

 

D-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane: „este 

vorba  

de numirea unui reprezentant al Consiliului local în comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul 

Focşani”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „deci, nu a existat până 

acum. 

Dintre colegii consilieri, care doresc să facă parte din comisia aceasta de 

evaluare şi asigurarea calităţii”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „dacă-i vorba de palate, eu zic că d-nul consilier 

Lilian Ilie, dacă doreşte”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „nu, mulţumesc frumos. Fac parte din foarte 

multe Consilii de Administraţie, şi nu, mulţumesc”. 

 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „rugămintea mea este 

ca să nu faceţi discuţii între dvs., ridicăm mâna.  

D-nul Radu, haideţi să respectăm procedura din Consiliul local”. 

 

 D-na consilier Elena-Luminiţa Balaban: „îl propun pe d-nul consilier 

Ionuţ Mersoiu”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „dacă nu mai sunt alte 

propuneri, rog aparatul să înceapă completarea buletinelor de vot cu numele d-nilor 

consilieri”. 

 

Nu mai sunt alte propuneri se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri 

în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

                                      voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi 

„nule” 

 

 D- nul Ionuţ Mersoiu      20        -               1  

 

Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 342. 
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 Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.203/2011 

privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri ce aparţin domeniului 

public al municipiului Focşani, în vederea amplasării unor construcţii 

provizorii cu destinaţia de chioşcuri de distribuţie presă, către domnul 

Trandafir Costică, având calitatea de luptător pentru victoria Revoluţiei 

române din decembrie 1989; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 

21 voturi  „abţineri”.         

 

D-nul Costică Trandafir: „vă rog să-mi daţi voie, dacă se poate  …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „stimate domn, la 

Diverse, vă putem da cuvântul”. 

       

D-nul Costică Trandafir:  „numai la sfârşit !” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „da, aşa este 

procedura…  

D-nul meu, eu nu v-am dat cuvântul, şi vă rog … voi fi nevoit să cer 

aparatului Primăriei să se instituiască ordinea în sala de şedinţe. 

Aveţi cuvântul la sfârşit, la Diverse. Nu va mai dura mult şi vi-l dau şi puteţi 

spune”. 

 

 D-nul Costică Trandafir: „…sunteţi oamenii cei mai de temut al acestei 

localităţi …”             

                                 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „eu vă rog să vă 

adresaţi într-un anumit fel, suntem într-un loc public …” 

 

D-nul Costică Trandafir: „…dvs. îmi puneţi numai beţe.  

Eu am venit în faţa dvs. să vă cer un proiect de hotărâre … să respectaţi 

legile ţării, Constituţia ţării…” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „d-nul meu, dacă dvs. 

respectaţi legile ţării…” 

 

D-nul Costică Trandafir: „…numai dvs. vreţi să trăiţi  şi noi să murim de 

foame. 

Dvs. votaţi bugetul cum vreţi dvs. 

Ce vreţi să luăm locul talibanilor? 

Dvs. sunteţi aici datorită nouă acelor revoluţionari. Pentru că noi v-am votat, 

noi care suntem aici de faţă, tot poporul român…” 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „suspend şedinţa pentru 

10 minute”. 

 

Se suspendă şedinţa pentru 10 minute.  

 

Pe perioada suspendării şedinţei, a fost solicitată paza pentru  restabilirea 

ordinii în sala de şedinţe. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „rog executivul, pe 

viitor să existe posibilitatea să menţinem în timpul şedinţei de Consiliu local 

ordinea normală. 

Deci, dumnealui era într-adevăr nemulţumit. Dacă ne-ar fi lăsat, în foarte 

puţin timp i-am fi explicat de ce s-a luat această decizie”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „dacă-mi permiteţi.  

Cu toate că s-a votat acest proiect aş dori ca presa că noteze, cetăţenii din 

municipiul Focşani să ştie că în unanimitate Consiliul local, a hotărât ca acel spaţiu 

din faţa Pieţii Moldovei să devină un centru curat, modernizat, cu spaţii verzi. 

Ceea ce se întâmplă acum acolo, nu este  nici pe departe demn de un 

municipiu european. 

Acesta a fost motivul pentru care am luat această hotărâre. Nu este singurul 

care va fi mutat, să nu zic scos, din această zonă. 

Zona va fi în primăvară complet renovată şi modernizată”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „o precizare aici, pentru că, cred că d-nul 

viceprimar a scăpat nişte aspecte. 

Ce am votat noi astăzi nu este legat de mutarea d-nului Trandafir, din poziţia 

respectivă, ci este legat de refuzul nostru de a-i acorda încă 3 mp. pe lângă alţi 5, pe 

care-i deţine. 

Deci, dumnealui deţine un chioşc pe care l-a închiriat într-o zonă pe care 

numai dumnealui a mai rămas la momentul acesta. Tocmai datorită faptului că a 

fost revoluţionar.  

Deţine acel chioşc tocmai datorită faptului că a fost revoluţionar. A avut 

aceste drepturi tocmai calităţii dumnealui de revoluţionar. 

Pe lângă acel chioşc a mai cerut încă 3 mp. să mai amplaseze încă un chioşc. 

Lucru cu care noi, cei 21 de consilieri, în unanimitate, nu am fost de acord. 

Şi la şedinţa de comisie, s-au stabilit foarte clar motivele pentru care nu 

suntem de acord şi principal motiv l-a spus d-nul viceprimar un pic mai devreme. 

Acea zonă va intra, este planificat a intra într-o reabilitare. Se vor face spaţii 

verzi şi tot ce înseamnă … se vor demola chiar şi chioşcurile care sunt pe pasaj, 

între Milcovul şi Hala Moldovei, fosta Hala Moldovei şi toată zona aceea va fi 

regândită şi refăcută. 
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Dacă dumnealui crede că 21 de oameni sunt nebuni şi numai dumnealui este 

sănătos, înseamnă că noi într-adevăr ne-am greşit meseria”. 

 

  Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.199/2015 privind aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de 

atribuire în proprietate a unei suprafeţe de teren în baza art.36 alin. (3) din 

Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 343. 

 

 Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea preluării în domeniul public al municipiului Focşani şi 

administrarea Consiliului local al municipiului Focşani a imobilului situat în 

Focşani, str.Cuza Vodă nr.43; 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „pentru că eu nu am participat la 

comisia de urbanism, aş vrea să ni se spună mai exact despre ce imobil este vorba”. 

 

 D-na Carmen Ghiuţă - Şef serviciu juridic contencios: „este vorba despre 

preluarea clădirii vechi a Parchetului Vrancea 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 344. 

 

 

 Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

însuşirea completărilor şi modificărilor aduse anexei la  Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Focşani nr.168/2012 privind însuşirea Inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani, modificată 

şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.106/285/2012, nr. 

139/318/2012, nr.178/357/2012, nr.198/377/2012, nr.22/2013, nr.46/2013, 

nr.80/2013, nr.131/2013, nr.188/2013, nr.212/2013, nr.256/2013, nr.276/2013, 

nr.349/2013, nr.381/2013, nr.28/2014, nr.38/2014, nr.93/2014, nr.122/2014, 

nr.187/2014, nr.277/2014, 54/2015, nr.112/2015, nr.168/2015, nr.197/2015, nr. 

257/2015 şi nr. 299/2015; 

 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 345. 
 

  

 Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.329/2013 
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privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

municipiului Focşani; 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 346. 

 

 

 Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 15,00 mp. 

situat în Focşani, str.Dimitrie Cantemir nr.6, bl.2, sc.1, judeţul Vrancea, 

T.164, P.%8467 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către 

Popescu Gheorghe; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.347. 

 

 

Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 37,00 mp. 

situat în Focşani, str.Dornei nr.1, judeţul Vrancea, T.189, P.%10264 ce 

aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Radu Gheorghe; 
   

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 348. 

 

 

Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea imobilului monument 

istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-06416 din Focşani, str.Cuza 

Vodă nr.6, aflat în proprietatea domnilor Plăcintă Sorin Nicolae şi Plăcintă 

Adina Maria; 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „aş vrea să spun câteva cuvinte, pentru că 

am făcut parte din comisia de negociere. 

 Noi ne-am întâlnit cu cel care vindea acestă clădire şi terenul. Ne-am întâlnit 

de 3 ori, şi am constatat de fapt şi de drept că, clădirea nu era de patrimoniu în 

totalitate, ci doar 3 pereţi care erau degradaţi. 

 În interior este foarte degradat. Tot ce este în interior, nu mai există nimic.  

 Şi atunci, am considerat că, de fapt şi de drept, terenul ar trebui cumpărat. 

 Era un teren bun pentru municipiu. 

Noi i-am propus acelaşi preţ cu care vinde şi Primăria terenurile care îi 

aparţin. 

Dumnealor nu au fost de acord. Drept pentru care nu am putut încheia 

cumpărarea acestei case cu teren. 

De asta am vrut să specific, ceea ce s-a întâmplat”.    
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „vă mulţumim şi noi 

pentru aceste completări, pe care nu le cunoaşte toată lumea”. 

 

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 349. 

 

 

 Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe 

pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere 

în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată şi modificată şi a 

Hotărârii Consiliului local nr. 7/2015 privind aprobarea listei de priorităţi; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 350. 

 

 

 Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea a două  schimburi de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul 

Brăilei, respectiv Cartierul Tineretului-Sud, solicitate de titularii contractelor 

de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată şi 

modificată; 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 351. 

 

 

 Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea extinderii de spaţiu pentru familia Bondilă Liliana Cuina din 

imobilul situat în Focşani, str.Revoluţiei nr.16, bl.C2, ap.06, în imobilul din 

str.Slt.Gheorghe Potop nr.15, în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 352. 

 

 

 Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

vânzarea locuinţei din fondul locativ de stat situată în Focşani, str.Panduri 

nr.5, bl.23, ap.20, către familia Hopodată Nicolaie, în baza prevederilor 

Decretului lege nr.61/1990 cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 353. 
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 Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului situat în Focşani, 

Aleea Parc nr.9, bloc 67, tronson 11, ap.5, înscris în CF 54684-C1-U13 UAT 

Focşani către familia Gavrilă Nică şi Gavrilă Mihaela Ionica; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 354. 

 

 

 Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

alegerea unui preşedinte de şedinţă, pentru Consiliul local al municipiului 

Focşani, pe o perioadă de trei luni, începând cu luna decembrie 2015; 

   

 D-nul consilier Radu Niţu: „îl propun pe d-nul consilier Cătălin Vrabie”. 

 

Nu sunt propuneri, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

21 voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 355. 

 

 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „avem preşedinte de 

şedinţă pentru următoarele 3 luni”. 
 

 Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea taxelor practicate în anul 2016 şi a preţurilor de pornire la licitaţie 

pentru închirierea unor bunuri, de către S.C. Administraţia Pieţelor Focşani 

S.A.;                                                          
 

   Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „la comisia de buget, 

s-au formulat amendamente legate de faptul că scăderea TVA-ului care se produce 

de anul viitor, trebuie să fie resimţită de cei care beneficiază de aceste spaţii 

comerciale. Şi pentru că SC Administraţia Pieţelor SA Focşani, făcuseră nişte 

rotunjiri legate de modul în care se poate plăti chiria şi cum se calculează TVA-ul, 

în comisie s-a propus ca aceste rotunjiri să fie făcute în aşa natură încât cei 20%, 

deci noul TVA, să se resimtă în costul chiriei. 

S-au făcut aceste modificări să înţeleg”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 356. 

 

 

Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării şi completării art.1 alin. (1) şi (2) şi a anexei la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.244/2015 privind 

aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în municipiul Focşani; 
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 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 357. 

 

 

 Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea majorării capitalului social al SC CUP SALUBRITATE SRL 

Focşani; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 358. 

 

 Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea dării în administrare Teatrului Municipal Focşani pe durata 

funcţionării instituţiei, a imobilului „Teatrul Municipal Mr.Gh. Pastia” – 

compus din construcţie şi teren aferent, situat în Focşani, str.Republicii nr. 77; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 359. 

 

  

 Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea dării în administrare Ateneului Popular „Maior Gh. Pastia” 

Focşani pe durata funcţionării instituţiei, a imobilului „Ateneul Popular Mr. 

Gh. Pastia” – compus din construcţie şi teren aferent, situat în Focşani, str. 

Piaţa Unirii nr.3; 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 360. 

  

 

 Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi proiect de hotărâre privind 

acordarea unor facilităţi fiscale; 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „pentru d-nul Nazâru, dacă se 

poate. 

 Aş vrea să întreb, dacă reducerea de 70% este cea maximă prevăzută de lege 

sau aţi avut în vedere anumite aspecte pe care eu personal le cunosc.  

 Recunosc de asemenea că ieri la momentul discutării proiectului eu a trebuit 

să plec… „ 

 

 D-nul Meluş Nazâru - Şef serviciu impozite şi taxe locale: „maximum 

prevăzut de lege, era de 73,3. 

 Pentru că ar fi fost de calculat manual, în prima fază, cetăţeanul trebuie să 

vină, să ia legătura cu inspectorul, să stabilească suma care este de plătit, pentru a 

putea beneficia. 



 27 

 Am considerat că 70% este un  procent mai uşor de aplicat şi de calculat, 

având în vedere că deja majorările sunt cu zecimale, veneam şi cu cota în zecimale 

şi era mai greu de calculat. 

 Am rotunjit-o la 70%. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „şi încă o precizare dacă sunteţi 

amabil. 

 Cine ar putea să fie acest beneficiar? Pentru că trebuie să explicăm ce 

înseamnă raportul juridice contractuale şi eu din ce cunosc, din experienţa mea, 

majoritatea cetăţenilor municipiului Focşani care au datorii cu penalităţi se 

încadrează la acest capitol de incompatibilitate. 

  Dacă puteţi să faceţi … ”. 

 D-nul Meluş Nazâru - Şef serviciu impozite şi taxe locale: „scutirea se 

acordă exclusiv pentru sumele provenite din impozite şi taxe. Respectiv impozitul 

pe clădiri, terenuri, auto. Mai puţin cele care sunt de natură contractuală, sumele 

provenind din contractele de închiriere, locuinţă, terenuri, clădiri şi inclusiv spaţiile 

locative, ANL-urile, care sunt pe bază de contract, nu pot beneficia de scutirea de 

la plata majorărilor. 

 Se referă exclusiv la impozite şi taxe reglementate de Codul Fiscal, Legea 

nr.571/2003, începând cu anul viitor, Legea nr.227/2015”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „persoane fizice şi juridice?”. 

 

 D-nul Meluş Nazâru - Şef serviciu impozite şi taxe locale: „atât persoanele 

fizice cât şi persoanele juridice beneficiază de reglementările prevăzute de OUG 

nr.44/2015”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 361. 

 

 

 Se prezintă punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea alocării sumei de 89,40 mii lei pentru organizarea manifestărilor 

dedicate împlinirii a 150 de ani de activitate a Colegiului Naţional Unirea 

Focşani ce vor avea loc în luna ianuarie 2016; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21  

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 362. 

 

 

Se prezintă punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea art.2 din Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.295 

din 2015 privind constituirea comisiei de concurs-examen, respectiv comisiei 

de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul-examenul organizat în 

vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate, 
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gradul 2 din cadrul aparatul permanent de lucru a Consiliului local al 

municipiului Focşani”. 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21  

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 363. 

 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „puneţi acum şi aprobaţi şedinţa ordinară 

din luna decembrie”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „nu a fost pus pe 

ordinea de zi. 

Vorbiţi de modificarea datei? 

Întru-cât în luna decembrie sunt sărbătorile de iarnă, va fi decalată data. Noi 

am stabilit ca fiind data de 10 decembrie”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „aparatul tehnic al primăriei, mi-a 

adus la  

cunoştinţă faptul că, după cum ştim, zilele de luni şi marţi sunt nelucrătoare, adică 

30 noiembrie şi 1 decembrie. Asta înseamnă că până vineri trebuie să avem 

proiectele. 

Înseamnă miercuri şi joi să lucrăm la proiecte. 

Nu cred că este timp să lucrăm. 

De aceea vă propun să ne mai gândim asupra acestei date de 10 decembrie să 

nu  

cumva să fim puşi în faţa situaţiei de a face o extraordinară până la sfârşitul anului. 

Cred că, nu ştiu, undeva în data de: 15-16 decembrie, ar fi mai binevenit”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „d-nul viceprimar, aseară nu a mai stat 

când am discutat noi. Există şi anumite raţionamente de ordin procedural pentru 

care noi împreună am stabilit data de 10 decembrie. 

Dacă va fi nevoie, să facem vreo extraordinară, suntem aici cu toţii, cei care 

nu plecăm de sărbători, sau nu plecăm aşa devreme şi eventual ne vedem la 

extraordinară când e nevoie. Sau dacă sunt anumite proiecte de hotărâre care nu vor 

fi gata pe ordinea de zi în momentul când se semnează dispoziţia de convocare, 

putem să le introducem şi suplimentar dacă chiar trebuie discutate până pe 10 

decembrie. 

Şi atunci, eu v-aş ruga să rămână data de 10 decembrie, aşa cum am discutat-

o aseară. 

Raţionamentul pentru care am hotărât cu toţii data de 10 decembrie, a fost 

că, vrem ca până la sfârşitul terminării sau vacanţei de anul şcolar să premiem 

sportivii din municipiul Focşani, în aşa fel încât ei să fie în Focşani în momentul 

când le dăm premiile. Şi nu putem face asta decât dacă avem o şedinţă de consiliu 

mai devreme, cu 3 zile înainte ca executivul să poată face procedurile necesare în 

aşa fel încât să avem banii lichizi pentru data de 15-16”. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot data de 10, ca fiind şedinţa ordinară din 

luna decembrie şi se adoptă cu 21  voturi  „pentru”.   

 

 

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

  

A ieşit din sală d-nul consilier Ionel-Gabriel Necula. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „ţinând cont că data 

trecută, noi v-am ascultat, vă dăm cuvântul din nou dar, …  

Eu v-am ascultat. Prin natura funcţiei a trebuit să vă ascult. 

Ca să nu pierd consilierii şi de data asta, vă dau 5 minute, în care să expuneţi 

punctual, problemele dvs.  

Colegii sunt de acord cu 5 minute?”. 

Consilierii: „da”. 

 

D-nul Marian Popoiu: „ am auzit aici că se fac cheltuieli pentru manifestările 

de Anul Nou, de Crăciun. 

Prea mulţi bani. Luaţi o parte din bani de acolo şi îi daţi la construcţia unei 

clădiri, cămin pentru femei abuzate. 

D-nule Primar, am dat mastodonţii aceia de beton, i-am sfărâmat la Gara 

Focşani” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „foarte bine”.  

 

D-nul Marian Popoiu: „i-am sfărâmat eu cu ciocanul şi cu dalta.10.000 de 

ciocane am dat” 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „aţi avut autorizaţie?”.  

D-nul Marian Popoiu: „am avut autorizaţie de la CFR, pentru că este pe 

domeniul CFR-ului” 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „pe mine nu m-aţi invitat…”.  

D-nul Marian Popoiu: „v-am invitat. Nu aţi vrut să veniţi. L-am invitat şi pe 

d-nul Iorga. Nu a vrut să vină”. 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „nu m-aţi sunat …”.  

D-nul Marian Popoiu: „am dat la secretară telefon” 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „vorbiţi cu secretara …”.  

D-nul Marian Popoiu: „cu cine să vorbesc, dacă dvs. nu aţi răspuns… 

Ne-aţi promis d-nule Primar că reparaţi trotuarul acela între magazinul acela 

Orange şi cârciuma aceea din colţ, Drumeţul.  

Să vedeţi ce găuri sunt acolo. De un an de zile mi-aţi promis…” 
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D-nul Primar Decebal Bacinschi: „…totul s-a concentrat în Sud …” 

D-nul Marian Popoiu:   „daţi-mi şi mie programul dvs. şi orarul unui 

viceprimar. Să văd ce …” 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „programul de lucru?” 

D-nul Marian Popoiu: „programul de lucru” 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „da” 

D-nul Marian Popoiu: „şi a lui d-nul vice şi lui d-nul vice, să văd şi eu ce 

face. Vă rog frumos. 

Se aruncă bolovani, PET-uri, hârtii, câini, pisici moarte acolo pe Antrepozite 

şi între vii … 

Nu puteţi pune nişte camere de luat vederi ? 

La Şcoala nr.9, văd că aţi pus. Aţi cheltuit banii degeaba. 

Poliţia Locală trebuia să spună până acum, cine aruncă acolo. V-a făcut 

Poliţia Locală vreo situaţie?” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „…le luăm de acolo şi le punem 

dincolo…” 

 

D-nul Marian Popoiu: „dacă nu, eu propun aici ca 30% din salariul, minus 

directorul pe 3 luni. 30% pe 3 luni din salariu. 

Aţi spus că puneţi nişte pubele acolo.  

Şoferii care dau examen, acolo stau. O mizerie, cum intri în tunel … 

Eu am pus 2 pubele acolo făcute de mine. Puneţi şi dvs. 2”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „d-nule director, vă rog puneţi 2 pubele 

acolo”.  

D-nul Viorel Profiroiu -  Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani: „vrea 

coşuri stradale nu pubele”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „cu tot respectul 

stimate cetăţean, vă anunţ că timpul a trecut”. 

 

D-nul Marian Popoiu: „numai puţin, mai am o problemă. 

D-nule Primar, sunt mulţi oameni care vor să îngrijească parcurile dintre 

blocuri. 
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Vă rog frumos, analizaţi cu juriştii dvs. o modalitate de a da în concesiune un 

teren. Cât vrea el să ia acolo. Dar să fie inventariat, adică, să aibă un proces-

verbal…” 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „am înţeles ce spuneţi. 

Am o rugăminte la dvs. Ocupaţi-vă dvs. convocaţii într-o zi pe cei care 

doresc acest lucru. Ne întâlnim cu ei şi atunci stabilim regulile ”.  

D-nul Marian Popoiu: „păi, trebuie să umblu prin oraş … daţi-mi un domn 

consilier să umblu…” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „am înţeles şi ultima 

dvs. problemă. S-a notat. Asta cu spaţiile verzi”. 

 

D-nul Marian Popoiu: „asta cu spaţiile verzi, eu am muncit ca un fraier 

acolo, am investit … 

D-nule Primar, eu vă respect pe dvs., vă cunosc demult, de când construiaţi 

Hotelul Unirea, de când …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „… nu mai aveţi 

minute, ne consumaţi timpul …” 

 

D-nul Marian Popoiu: „suntem la Diverse…” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:”mai sunt şi alţii. Uitaţi 

am un coleg care vrea să ia cuvântul” 

 

D-nul Marian Popoiu: “mulţumesc”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie:   „… şi să ascultăm anumite lucruri bune, 

altele rele, o să ne trezim aici că ne apucă 11 noaptea. 

Probabil că dumnealui este pensionar, nu are alte probleme. Eu am şi alte 

probleme. 

Acum intrând în ordinea de zi. 

Vă propun cu toată sinceritatea şi cu tot respectul pe care-l port dumnealui 

pentru vârsta pe care o are, ca data viitoare să nu mai avem discuţia asta. Poate, 

dacă hotărâţi altfel, ok, luăm decizia împreună, însă eu vă spun că nu o să mai stau 

la discuţiile astea. 

Sunt de acord să ascult problemele cetăţenilor, absolut de acord, sunt de 

acord să le şi rezolvăm, dar nu în maniera asta, în care nu avem nici o finalitate”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „cuvântul dvs. l-aţi 

avut, l-aţi epuizat şi este opinia colegilor mei vis-a-vis de ce aţi spus dvs. 

În sală se află echipa de futsal, mi-am dat seama după antrenorul 

dumnealor…” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „d-nule preşedinte, mai eram şi 

eu… 

D-nule Primar, cetăţenii din str.Bârsei 8 mi-au reclamat, în 2 rânduri, v-am 

rugat să analizăm şi să vedem ce putem face cu tăierea acelui plop sau o toaletare 

măcar. Pe Bârsei nr.8, la H.5.  

Am aşteptat să iasă din vegetaţie. V-am reamintit şedinţa trecută, aţi spus că 

se rezolvă. Nu s-a rezolvat. 

Nu vreau să vă citesc conţinutul mesajului că nu este principial, dar oricum, 

nu este deloc amabil. 

Haideţi să încercăm. Ştiu că şi-a notat cineva data trecută, dar nu s-a 

rezolvat. 

Vă rog eu frumos. Deci, Bârsei nr.8, bloc H5. Este un plop chiar lângă … la 

2 m. de bloc şi la vânt puternic, chiar le bat crengile în geam. Mai este şi un copac 

care este foarte înclinat acolo. Am şi poze dacă d-nul Laurenţiu mai este, pot să i le 

arat ca să localizeze mai uşor. 

Trecând peste problema aceasta punctuală, eu vreau să vă anunţ că sunt 

foarte nemulţumit de felul în care aparatul Primăriei municipiului Focşani înţelege 

să ne răspundă la solicitările pe care noi le facem în cadrul şedinţelor de Consiliu 

local. 

Cred că sunt mai bine de 3 luni de zile, d-nule Primar, şi vă spun asta dvs., 

pentru că la momentul respectiv, cred că eraţi în concediu, de când am solicitat 

informaţii referitoare la contractul de reparaţii pe pavimentul din Piaţa Unirii. 

Nu înţeleg ce este atât de greu. D-nul Laurenţiu Mocanu, într-o discuţie 

personală mi-a spus că are documentele pregătite, dar că până nu obţine de la 

Primărie o adresă oficială prin care să-mi pună la dispoziţie aceste documente, nu o 

va face. 

I-am spus şi d-nului Secretar în şedinţa trecută personal. 

D-nule Secretar, am înţeles, s-a întâmplat, nu s-a ştiut, nu …, a fost o 

sincopă, haideţi vă rog frumos să mergem mai departe. 

Şedinţa trecută, am mai făcut o serie de solicitări. De asemenea, am primit 

astăzi o informaţie că nu a fost timp, că s-a întâmplat ceva şi nu le-am primit. 

Dacă, să spunem că pentru cele din ultima şedinţă am îngăduinţă, că până la 

urmă şi la urmă, informaţia dacă ajunge cu o lună mai târziu nu-i chiar o problemă, 

dar cred că deja intrăm într-o practică a aparatului de a ne  refuza accesul la 

informaţii. 

Ori eu, vă spun sincer că, am avut şi o intervenţie publică în care am criticat 

felul în care Primăria comunică cu noi, şi nu cred că este normal să ne îndreptăm 

spre lucruri mai puţin principiale. 

Eu am apreciat foarte mult activitatea Consiliului local, şi transparenţa 

aparatului în relaţiile cu consilierii. Dar în ultima vreme mă declar foarte 

nemulţumit. 
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Eu o să vă rog pe dvs. sau pe cine … d-nul viceprimar Necula, pentru că am 

înţeles, că dumnealui are atribuţiuni mai multe şi mai îndreptăţile să rezolve aceste 

disfuncţionalităţi. Să luaţi măsuri ca şedinţa următoare să am aceste informaţii pe 

care le-am solicitat atât eu cât şi colegii mei pentru că nu sunt lucruri pe care să le 

ascundem  nouă consilierilor locali şi cetăţenilor municipiului Focşani”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „pentru că a fost vorba de plopi, vreau să 

îmi aduc aminte d-nule Primar că, cred că au trecut 2 ani şi la la Liceul nr.2, plopii 

aceia care sunt foarte periculoşi, că, curtea plină permanent de copii. 

Am venit odată, am sunat la Direcţia de Dezvoltare, au spus că trebuie să 

aducă alpinişti. Alpiniştii nu i-a mai adus, dar nimic nu s-a mai întâmplat acolo. 

Sunt foarte periculoşi. Plopii sunt foarte înalţi. Sunt vreo 6. 

Şi la Grădiniţa nr.16, în interiorul curţii sunt 2 guri de canal. S-au furat 

capacele, şi este un pericol acolo pentru copii. Că, oricând poate să plece un copil 

şi să … Este adresă la Direcţia de Dezvoltare. Dumnealor nu au posibilităţi, doar să 

vină cu un mijloc de ridicat atât, dar ce să ridice, nu ştiu. Şi la CUP, l-am sunat şi 

eu pe d-nul Vasilescu, a promis că o să ajungă cineva acolo, dar nu a ajuns. 

Deci, problema este de vreun an de zile, şi de asta am vrut să vă aduc la 

cunoştinţă”.   

 

 D-nul consilier Dragoş-Puiu Horhocea: „rugămintea mea cea mai mare 

este, ca atunci când sunt lucrări care se dau cu încredinţare directă, nu am înţeles şi 

este peste puterea mea de înţelegere, de ce nu pot fi încredinţate firmelor din 

Vrancea. 

Sunt încredinţate lucrări firmelor din … spre exemplu, din Bacău? 

Încredinţare directă. Sunt focşănenii noştri, sunt vâncenii noştri, adică de ce 

nu am da o pâine de mâncat unora din Vrancea, din Focşani, indiferent de 

domeniul … nu mă refer la o firmă, nu fac referire la cineva anume. 

Dar nu pricep, cum Dumnezeu, poţi să-i dai unei firme din Bacău sau din 

Galaţi sau din Brăila, când  ştii că-i plătitor de taxe, plăteşte taxele la noi la 

Focşani, ş.a.m.d.”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „prin încredinţare directă.  

Avem date la vreo firmă din altă localitate?”. 

  

D-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ: „nu cred”. 

D-nul consilier Dragoş-Puiu Horhocea: „ba da, este. Cel puţin întreţinerea 

la centralee termice la ANL-urile din Sud”. 

D-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ: „da au fost făcute  

invitaţii pentru firme autorizate din Focşani, dar nu au răspuns invitaţiei noastre”. 
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D-nul consilier Dragoş-Puiu Horhocea: „deci eu, de la ambele firme ştiu că 

li s-a spus că, şi-ar fi dorit dar că nu au contractul. Nu este adevărat …” 

D-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ: „am procedat 

conform procedurilor pe care le avem la achiziţii”. 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „vreau să informez Consiliul local că 

toate obiectele din cadrul CET-ului Focşani au fost finalizate. Săptămâna trecută s-

a finalizat ultimul … transport … energie electrice … o lucrare în valoare de 11 

milioane … urmează acum să vedem … să facem o inaugurare sau o deschidere 

oficială la această investiţie, pentru că acolo, într-adevăr cele 6-7 obiecte care au 

fost în cadrul acestui proiect au fost terminate. 

Proiectul a costat peste 1500 miliarde lei şi acum putem spune că este 

finalizat…”. 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „şi eu accesez la ideea lui Dragoş. Am 

spus-o de la început, de când am venit aici în Consiliul local, asta tangenţial, nu era 

pe listă, dar fiindcă a spus-o Dragoş, sunt de acord şi în măsura în care se poate am 

cerut întotdeauna, şi cer în continuare la firmele din municipiul Focşani să fie 

sprijinite, acolo unde legea permite, nu altfel. 

Două chestiuni. 

Undeva, urmează să se deschidă un Penny. Am aprobat noi în CTUAT, un 

Penny sau ceva în zona Gării. Acolo au o problemă legată de LES, de un 

branşament electric, nu neapărat o problemă, dar mi-au adus-o la cunoştinţă o 

chestie, şi vreau să întreb aparatul. 

Am înţeles de la cei care lucrează acolo, că în situaţia acestei lucrări LES, 

terenul municipiului Focşani este pus la dispoziţie cu titlu gratuit către SC 

ELECTRICA SA. 

Vreau să-mi spuneţi dacă este corect sau nu această informaţie. Noi suntem 

obligaţi prin lege să punem la dispoziţie … ELECTRICA? ”. 

D-na Carmen Ghiuţă - Şef serviciu juridic contencios: „legea lor specială 

prevede acordarea folosinţei cu titlu gratuit”. 

D-nul consilier Cătălin Vrabie:   „şi suntem obligaţi să punem, fără plată la 

dispoziţia lor acest teren?”. 

D-na Carmen Ghiuţă - Şef serviciu juridic contencios: „Curtea de Conturi nu 

agreaza aceasta modalitate”. 

D-nul consilier Cătălin Vrabie:   „păi, nici noi nu suntem de acord…” 

D-na Carmen Ghiuţă - Şef serviciu juridic contencios: „atunci, pentru şedinţa 

următoare, o să fac documentaţia.”. 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „ce fel de documentaţie? Ce propunere veţi 

face? Veţi face propunere ” 

D-na Carmen Ghiuţă - Şef serviciu juridic contencios: „ drept de uz şi 

servitute cu plată …”. 
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D-nul consilier Cătălin Vrabie:   „ok, cu plată… 

De ce insist pe acest aspect, pentru că SC ELECTRICA SA, este societate 

comercială, nu mai este nici măcar majoritar de stat. 

Iar în condiţiile astea, nu văd ca Municipiul Focşani, care achită, din câte ştiu 

eu, plăteşte pentru energia electrică, nu cred că este normal ca noi să punem la 

dispoziţie cu titlu gratuit către orice societate comercială, mai ales dacă este 

privată, teren al municipiului Focşani. 

Asta era una dintre nelămuriri. 

Mai am una dar, cu permisiunea dvs. o să mai cer odată cuvântul”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „Mai sunt luări de 

cuvânt? 

D-nule antrenor, nu aţi venit degeaba în sala asta!” 

D-nul Ilaş: „îmi cer scuze că venim îmbrăcaţi aşa, venim de la…  

Am avut meci astăzi, am venit să vă mai întrebăm o singură dată, dacă putem 

susţine echipa de fotbal în sală.  

Poate anul acesta, din discuţia pe care am avut-o aseară cu dvs. aţi spus că nu 

se poate susţine echipa anul acesta, dar jucătorii care au venit, câţiva, au spus, 

haideţi d-nule să vedem dacă într-adevăr dacă d-nul Ilaş, sau cum îmi spun ei, 

spune adevărul. 

Eu am venit în faţa dvs., pentru că m-am gândit să facem în aşa fel încât să 

susţinem şi echipa de fotbal în sală, Liga I. 

Sunt atâtea sporturi în oraş… într-adevăr este club privat, este club al meu, 

dar, cu susţinerea dvs. putem să facem şi să ţinem şi această echipă de fotbal în 

sală. Nu este o sumă … nu se cheltuiesc sute de milioane sau miliarde. Este o sumă 

foarte mică, pentru un fotbal în sală. 

Şi făcând comparaţie cu alte oraşe care au 420.000 euro într-un an de zile, 

pentru fotbal în sală. Asta-i Timişoara, Reşiţa, au în jur de 4 miliarde lei şi celelalte 

echipe. 

Dacă veneaţi astăzi la noi la sală, să vedeţi echipa de la Galaţi, au venit cu 17 

jucători plus încă 3 sau 4 conducători. Un staff de 20-22 de oameni care sunt plătiţi 

din banii publici şi au făcut aceleaşi demersuri pe care le-am făcut şi eu, ca şi 

preşedinte de club. 

Am venit să vă întreb încă odată. Dacă nu, personal vă spun că nu mai pot 

susţine această echipă.  

Nu m-a ajutat decât un singur om public din oraş, cu un singur meci. A plătit 

dânsul arbitrajul. 

Eu personal nu mai pot susţine această echipă. Şi ţinând cont că duminică 

este ultimul meci, din Turul Campionatului, o s-o retrag din echipă şi cu părere de 

rău, eu personal 3 ani de zile, din ceea ce mi s-a spus de cei de la Federaţia Română 

de Fotbal, nu mai avem voie să participăm 3 ani de zile în Liga I la fotbal în sală. 
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Plus o să am o amendă de câteva milioane, în jur de 60 milioane lei. Chiar îmi pare 

rău că se ajunge să se întâmple acest lucru. Mai ales, ţinând cont că sunt 2 jucători 

care au ajuns la Lotul Naţional. 

Să aduci 2 jucători la Lotul Naţional, din punctul meu de vedere este ca şi 

antrenor şi ca fost jucător de fotbal, cred că este o performanţă, nu numai pentru 

clubul meu, dar şi pentru dvs., consilierii locali şi pentru oraşul Focşani”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „oamenii de fotbal, care 

cunosc în amănunt acest sport. 

Nu are rost să reluăm. Comisia care a analizat proiectul depus de dvs., d-nul 

preşedinte Trofin este în sală. Din păcate, proiectul a fost unul nu foarte fericit 

gândit şi structurat. A avut din păcate elemente care l-au descalificat din prima. Nu 

am putut nici să facem punctaj. 

În ce priveşte ce se va întâmpla în viitor, v-am spus ceva în intervenţia pe 

care aţi avut-o şi în cadrul Comisiei de analiză a proiectelor, nu putem să vă 

garantăm. Pentru că banii pentru activităţile sportive, dacă noi îi propunem în 

bugetul anului viitor, la ei vor putea apela prin proiecte orice organizaţie sportivă, 

de drept privat. Deci, oricine va putea depune proiecte. 

Este foarte greu de spus, cine îi va câştiga. Deci nu vă putem face ... da o 

garanţie că anul viitor noi vom putea ajuta această ramură sportivă. 

Mai mult de atât, discutând cu colegii mei, calendarul, de la aprobarea 

bugetului, scoaterea acestor proiecte, ştiţi foarte bine, se scot o perioadă, se face 

cunoştinţă publică despre ele, apoi urmează trimiterea proiectelor, analizarea 

proiectelor. 

Deci, ca şi termene, se vor duce undeva în luna mai şi dvs terminaţi Returul 

în august. Iarăşi nu vă putem face promisiuni.  

Ce vorbesc eu acum, restul colegilor consilieri dacă au altceva de spus, vă 

rog să interveniţi pentru că pot să greşesc. 

Deci, una peste alta aşa se prezintă situaţia la nivelul posibilităţilor de 

finanţare a Consiliului local. 

Dacă ar exista alte variante, nu ştiu, introducere în CSM, nu ştiu”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „ce trebuie să ştie sportivii dvs, este 

că, în cadrul Consiliului local există această intenţie de a finanţa sportul de 

performanţă şi de masă. 

Din păcate situaţia a fost una neplăcută, şi aici au existat opinii pro şi contra. 

Eu am solicitat ca aceste sume să fie repartizate la discuţia bugetului, adică 

încă din februarie 2015. Nu am ajuns la un consens la momentul acela, rămânând 

ca această discuţie să o avem în iulie, la rectificarea bugetară. Nici atunci nu s-a 

reuşit alocarea, a venit foarte târziu, a fost şi situaţia nefericită, astea sunt datele 

problemei. 
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Pe viitor, eu cred că sunt în asentimentul tuturor colegilor din Consiliul 

local, că ne dorim să finanţăm sportul, dar sunt câteva condiţii aşa cum v-a spus şi 

d-nul preşedinte de şedinţă, d-nul Oloeriu, sunt câteva condiţii prin care, până la 

momentul în care dvs. să intraţi în posesia acestei finanţări la Consiliul local. 

Cu alte cuvinte, să avem alocat pentru sport o sumă consistentă, să aveţi un 

proiect corespunzător şi cu toate elementele prevăzute de lege şi de regulament 

votat în Consiliul local, şi în funcţie de celelalte proiecte care vor veni, vom finanţa 

acest fenomen futsal. 

Nu există cred, nici o persoană, au fost discuţii, şi eu sunt persoana care a 

votat împotrivă la acest proiect, doar principial pentru că îmi doream ca alocările să 

fie făcute şi pentru celelalte domenii. 

Au încercat nişte colegi să acrediteze ideea că eu nu aş sprijini futsal-ul, 

departe de mine acest lucru. 

Este momentul dragi colegi, principial vorbim, să facem lucrurile mult mai 

transparent şi mai aşezat decât până acum. 

Cu alte cuvinte, e momentul să lansăm o invitaţie ONG-urilor din Focşani, 

pe cele 4 domenii de activităţi, aşa cum d-nul Matişan îmi recomanda la nivelul 

discuţiilor din februarie, să vedem ce intenţii au de a accesa aceste fonduri pe anul 

2016. Să vedem de sume s-ar strânge pe intenţiile lor, ca la momentul discutării 

bugetului pe anul 2016 să putem face o repartiţie cât mai aproape de necesităţile 

lor. 

Dacă aceste lucruri sunt îndeplinite, cred că bugetul va fi votat pentru Legea 

nr.350 în unanimitate şi atunci premisele ca dvs. să puteţi accesa o sumă pe Legea 

nr.350,  cred că se ridică foarte mult. 

Eu cam atât am avut să vă spun. Îmi pare rău de situaţia în care sunt sportivii 

dvs., dar aşa cum v-am spus şi aseară, Consiliul local trebuie să vină cumva la 

sprijin pentru aceast proiect. Şi cred că veţi găsi înţelegerea şi condiţiile legale ca 

anul viitor să obţineţi o finanţare de la Consiliul local”. 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „eu cunosc fenomenul, pentru că am fost 

alături de futsal încă din anul 2012, perioadă în care futsal-ul în Focşani avea 

rezultate, juca finală de Cupă la Tîrgu Mureş cu medalii la gât, cu Imnul. Clasat în 

primii 5. A avut o perioadă de cădere către anul 2014, cel pe care-l cunoaşte toată 

lumea. 

Colegul Tudorel Trofin, câteva din motivele ne-au făcut să nu alocăm bani la 

Legea nr. 350. Unul din motive a fost şi derularea proastă a contractului la Legea 

nr.350 cu Progreul Focşani în anul 2014. 

Derularea defectuoasă a acelui proiect. 

Noi nu finanţăm prin alocarea de bani echipe de futsal, sportul. Alocăm bani 

la Legea nr. 350, care susţine sportul, cultura, 4 domenii.  

Sportul Vrancea susţine prin CSM 2007, căreia îi alocăm bani pentru 

performanţele pe care le face şi pentru secţiile pe care le are. 

Cu echipele de drept privat, aşa cum ştiţi este un caz aparte. Este ceva aparte.  

Tehnic, dacă bugetul municipiului Focşani îl aprobăm la sfârşitul lui ianuarie 

2016, cee ce, cel mai optimist, asta înseamnă, februarie, lună de depunerea 

dosarelor, martie, să luaţi banii la 1 aprilie. 
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Dacă nu, ce se aprpbă în februarie, se mai dă o lună mai încolo. Deci, în mai. 

Dacă dvs. rezistaţi până în mai, ceea ce nu cred, cu toate că v-aş dori, avem 

soluţia ca să continuăm futsal-ul prin alipirea lui către CSM 2007, la vară. Pentru 

că mai devreme nu se poate şi dvs. datorită rigorilor Federaţiei Române de Fotbal, 

nu se fac astfel de alipiri, decât la terminarea Campionatului. 

O altă lacună a Legii nr.350 este că ea se ţine de an calendaristic, iar dvs. vă 

desfăşuraţi activitatea în an competiţional. De asta sunt aceste decalaje în alocarea 

de fonduri. Faptul că dvs. trebuie să beneficiaţi. Dvs. terminaţi Campionatul în mai, 

şi luaţi banii în mai. De la data când aţi luat banii, trebuie să-i cheltuiţi cu facturi de 

la data aceia încolo. Ce să mai cheltui dacă ai terminat Campionatul. 

Cam asta-i situaţia”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „…vă rog eu frumos, noi trebuie să 

hotărâm dacă am înţeles eu bine, dacă avem posibilitatea să le dăm anul acesta 

nişte bani. Dacă avem posibilitatea anul viitor şi ce perioadă?  

Eu asta nu am înţeles de la dvs.”.  

D-nul Ilaş: „eu nu am spus aşa. 

Eu unul din câte am discutat aseară cu domnii consilieri, au spus că nu au 

cum să ne ajute în nici un fel. Adică, să susţină această echipă în nici un fel. 

Eu jucătorilor nu am ce să le mai spun. Şi aşa vin degeaba. Vin să joace chiar 

dacă suntem una dintre echipele slabe ale Campionatului, neavând finanţare, nu am 

cum să ajut să le cer mai mult de atât”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „nu pot face performanţă”. 

 

D-nul Ilaş: Nu pot face performanţă fără bani.  

Dar, vă dau un exemplu. Din câte ştiu, fondurile proprii ale Primăriei aş 

putea să spun, să alocaţi o sumă din fondurile proprii ale Primăriei, să le dau şi eu 

la nişte jucători un salariu decent măcar. 

Au sărbători, au 6 luni de zile, din luna septembrie nu au luat nici un ban. Au 

luat 300 de lei. 

Haideţi să o luăm logic. Oricare dintre dvs., care  ar veni la muncă pentru 

300 de lei. 

Sincer vă spun, am făcut cele mai mari competiţii de fotbal în judeţul 

Vrancea şi în municipiul Focşani cu câte o mie şi ceva de oameni aduşi din alte 

judeţe. Vă spun sincer, nu a făcut nimeni. Singurul oraş care a făcut lucrul acesta 

este Tîrgu Mureş. În rest, doar eu. Singur, fără ajutorul nimănui. 

De 2 ori m-a ajutat Primăria şi Consiliul local şi de vreo 3 ori le-am făcut 

singur. Cu turneu internaţional, cu echipe din Moldova, pentru copii. 
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Haideţi să ajutăm şi futsal-ul. Sincer vă spun, dacă ştiam că nu mă ajutaţi sau 

nu pot primi bani de la proiect, nu-l mai ţineam. 

Am cheltuit eu bani de acasă. Să aduc bani de acasă nu-mi convine, pentru 

că nu câştig absolut nimic. Vă spun sincer. 

Încercaţi într-un fel să puteţi …”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „d-na director economic, există vreo 

posibilitate de a aloca nişte bani ?”.  

D-na Carmen Grosu - Director executiv  - Direcţia Economică: „singura 

posibilitate de finanţare pentru ONG-uri private este prin selecţie de proiecte 

conform Legii nr. 350”. 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „altă posibilitate nu există?” 

D-na Carmen Grosu - Director executiv  - Direcţia Economică: „nu există”. 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „şi mai este încă o treabă d-nule profesor.  

Vă rog să mă credeţi, nimeni din aparatul Primăriei, în urma verificării Curţii 

de Conturi, nu mai are curajul să mai semneze vreun act”., 

D-nul Ilaş: „vă înţeleg perfect. 

Ce a fost în urmă, nu mă interesează.” 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „…şi legal, îţi este frică să mai semnezi, 

nu vă supăraţi”. 

D-nul Ilaş: „înseamnă că trebuie să închidem această echipă şi să ne 

retragem şi cam asta este”. 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „mie mi se pare corect să vă spunem 

realitatea, să ştiţi şi dvs. …”. 

D-nul Ilaş: „păi şi eu vă spun realitatea. 

D-nule Primar, ştiţi cât costă un singur meci acasă? Sunt 2500 lei.  

Vă spun sincer. La 2 săptămâni eu trebuie să scot banii aceştia din buzunar”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „ştiu d-nule profesor, dar treaba este în 

felul următor. 

Nu avem posibilitatea legală să cheltuim aceşti bani…”. 

D-nul Ilaş: „eu cred că …” 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: “…aceşti bani trebuie justificaţi corect… 

vă rog să înţelegeţi”. 

 

D-nul Ilaş: „am înţeles. Noi de asta am venit să discutăm”. 
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D-nul Primar Decebal Bacinschi: „aţi discutat cu cei de la Curtea de 

Conturi, aţi văzut cum au pus problema domnii de la Curtea de Conturi”. 

 

D-nul Ilaş: „am văzut cum au pus problema.  

Şi eu în proiectul pe care l-am făcut nu am pus o problemă, să pun salariu. 

Am pus prime de joc. Jucătorii dacă vor juca vor lua primele de joc. Dar îmi este 

greu să mai susţin echipa din luna ianuarie până în luna mai când va intra proiectul. 

Gândiţi-vă şi dvs. la …” 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „acestea sunt regulile …”. 

 

D-nul Ilaş: „am înţeles. Eu personal o să le mai spun odată”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „…ca această echipă să fie susţinută, 

înţeleg, dar atât timp cât nu putem să … decât legal, nu avem altceva să vă 

spunem”. 

 D-nul Ilaş: „am înţeles. Eu personal şi jucătorii că sunt de faţă aici, noi mai 

avem un singur meci duminică o să jucăm şi din păcate o să ne retragem din 

Campionat. Mulţumesc”. 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „am discutat de futsal-ul acesta de 

nenumărate ori, şi de fotbal, eu, noi, am fost acuzaţi pentru corectitudinea şi 

acurateţea … de colegii noştri că-i favorizăm, că le facem, că le dregem. 

Acum trebuie să fim corecţi, şi este bine că avem discuţia asta. Şi dintr-odată 

ne punem toţi cenuşă în cap că nu-i bine şi că d-nule ce se întâmplă şi nu ştiu ce. 

Dar uităm când am votat împotrivă. 

Nu sunt pasionat de futsal sau de fotbal, se ştie bine lucrul acesta, numai că, 

vă dau exemplu, echipe de handbal, care cu finanţare, că fără finanţare nu ar fi 

reuşit, a reuşit să umple sala aia la refuz. 

Nu ştiu câţi dintre dvs. aţi fost la meci, dar nu făcea fără banii pe care i-am 

dat. 

Clar, după ce am auzit astăzi, eu nu mai sunt în comisia de la Legea nr.350, 

din ceea ce am auzit astăzi şi din ce ştiu de ieri, de la colegii mei, a fost şi o 

problemă de redactare a documentaţiei. Plus faptul că s-a lungit atât de mult decizia 

încât au ajuns în situaţia în care, chiar dacă le dădeam bani, nu mai aveau cu ce să-i 

cheltuie, că timpul a trecut. Probabil, 3 luni de când au depus proiectul. 

Nu este nici vina noastră. Legal vorbind, nu este nimeni vinovat din 

Consiliul local sau din aparat, nici vina lor. Cu atât mai puţin vina lor. Poate că au 

făcut documentaţia nepotrivită. 

Acum, ce facem la anul. Şi cum am spus şi aseară, şi cum am mai spus, este 

o decizie pe care trebuie să o luăm noi în Consiliul local. 
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Aşa cum am hotărât să finanţăm handbal-ul, va trebui să decidem dacă 

finanţăm şi futsal-ul. Sau, nu ştiu, orice alt sport care va veni. 

Am dat, după părerea mea, am avut o discuţie ieri în comisie. O să avem o 

analiză la Clubul Sportiv în decembrie, şi o să vedem ce sporturi, ce discipline au 

performat, ce  nu au performat. Şi aşa cum am spus-o de când am început 

mandatul, cei care nu performează o să-i fie alocate sume mai mici. Cei care 

performează, le vom creşte bugetul. 

În cadrul acestei discuţii, noi va trebui să  decidem dacă finanţăm sau nu, şi 

futsal-ul”. 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „nu poţi finanţa, decât la fel cum 

se finanţează şi handbal-ul. În cadrul CSM-ului. Altfel, nu se poate….”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie:   „asta spun. Asta este o chestiune de 

decizie în Consiliul local. Va trebui să decidem dacă înfiinţăm secţie de futsal şi 

finanţăm. Sau dacă nu o facem. 

Este o decizie care oricum nu se ia astăzi, dar este bine să ştiţi lucrul acesta. 

Adică, singura, din ce am auzit eu în seara asta, singura variantă ca futsal-ul să 

existe, cred că asta este. 

Dar, şi în formula asta, cred că veţi primi banii cel mai devreme, cel mai 

probabil în martie. 

D-na Grosu, zic bine? ” 

D-na Carmen Grosu - Director executiv  - Direcţia Economică: „depinde de 

legea bugetului de stat. Bugetul local se aprobă în termen de 45 zile de la aprobarea 

bugetului de stat ”. 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „dacă se bugetează CSM-ul. Şi dacă se 

bugetează CSM-ul, el în primele 3 luni cum funcţionează?” Secţiile care sunt deja 

în CSM, cum funcţionează?”. 

D-na Carmen Grosu - Director executiv  - Direcţia Economică: „da prin 

CSM se poate. Ca şi celelalte secţii”. 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „am înţeles. Deci, în aceste cheltuieli ar 

putea intra şi cheltuielile pentru futsal, dacă noi i-am lipi acolo. 

Din punct de vedere financiar, şi tehnic, noi putem să facem de la 1 ianuarie 

2016. Întrebarea următoare este şi nu mă pricep, dacă veţi puteţi concura în Turul II 

sub Clubul CSM 2007? 

Trebuie să înţelegeţi şi voi, că soluţie de finanţare până în august, nu există. 

Putem discuta ce se întâmplă din august încolo. Dar din ce am discutat în 

seara asta, legal vorbind, Consiliul local Focşani nu vă poate finanţa până în 

august. 
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Şi atunci, renunaţi la ideea asta, că degeaba mergem pe ea, o să ne ducem 

într-un capăt de drum, şi să vedem, şi asta ţine mai mult de noi, să vedem dacă dvs. 

veţi putea … ”. 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „nu vă mai primeşte pe dvs. sub 

această egidă. Dar dacă se înfiinţează o altă echipă, nouă, nou nouţă, pe care scrie 

CSM Focşani……”. 

 

D-nul Ilaş: „nici aşa nu se poate”. 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „…aveţi de dat bani înapoi, 

urmare a controlului Curţii de Conturi? 

Progresul … 

Ei, o să ajungeţi în această situaţie? Că despre asta-i vorba.  

Înţelegeţi, că din punct de vedere legal, noi nu putem să vă dăm banii 

aceştia. 

Noi toţi aici suntem de acord să vă finanţăm, dar din punct de vedere legal şi 

financiar, nu vă putem da banii. Asta trebuie să înţelegeţi”. 

 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „în condiţiile astea, noi va trebui să 

decidem, să avem nişte discuţii, ce facem din august încolo. Dacă vor să mai 

continuie”. 

   Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu, constată că au fost 

epuizate punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte 

tuturor pentru participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.   
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