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ROMÂNIA  

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI    

CONSILIUL LOCAL    

 

 

PROCES VERBAL 

din 28 mai 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 Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide 

şedinţa ordinară din 28.05.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr.854/22.05.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 21 consilieri.  

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 Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune 

votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 30.04.2015. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune 

votului procesul verbal al şedinţei de îndată din 07.05.2015. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 21 voturi „pentru”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune 

votului procesul verbal al şedinţei de îndată din 26.05.2015. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 21 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 Rodica Constantinescu – inspector 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 Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local; 



 2 

 d-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală; 

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

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

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

 d-na Angela Lungu – Director Cantina de Ajutor Social Focşani; 

 d-nul Sorin Francu – Director Teatrul Municipal Mr.Gh.Pastia Focşani; 

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

persoanelor Focşani; 

 d-nul Ion Gheorghe -  Director Poliţia Locală Focşani; 

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

 d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei 

Focşani; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

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

Vârstnice Focsani; 

 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;  

 d-na Mirela Bernovici – Şef Serviciul Public Local de Asistenţă Socială 

Focşani; 

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

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

 d-nul Laurenţiu Mocanu – Direcor Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani; 

 d-nul Gheorghe Vasilescu – Director SC CUP SA Focşani;  

 d-nul Liviu Băeţelu – Contabil şef Administraţia Pieţelor Focşani;  

 

 

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

  

Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban prezintă proiectul 

ordinii de zi care cuprinde 30 puncte: 

 

1.proiect de hotărâre privind suplimentarea ajutorului de urgenţă acordat prin 

Dispoziţia Primarului municipiului Focşani nr. 798/2015 d-nei. Dragomir Ionela, cu 

domiciliul în Focşani, str. Cartier CFR nr. 10, bl. N3, sc.2, et. 3, ap. 34, pentru fiica 

acesteia Erika Elena;                                                              

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7,00 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focşani pe anul 2015, pentru premierea câştigătorilor Stagiunii 

Teatrale a Elevilor, ce va avea loc în perioada 28-29 mai 2015; 

                                                             

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3.000 lei din bugetul local 

al municipiului Focşani pe anul 2015, pentru participarea echipei Centrului de 

Excelenţă pentru Robotică Focşani la etapa zonală a Competiţiei de Robotică 

Educaţională WRO 2015, ce va avea loc în luna iunie 2015; 
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4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei din bugetul local 

al municipiului Focşani pe anul 2015, pentru premierea sportivilor participanţi la 

Competiţia de Gimnastică „Memorial Sergiu Popa”, ce va avea loc în perioada 12-

13 iunie 2015; 

                                                             

5. proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Focşani la 

CONVENŢIA PRIMARILOR, la nivel european;                                                             

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului 

Focşani pe anul 2015, a sumei de 170.000 lei pentru organizarea în perioada 3-6 

iulie 2015 a Zilelor Municipiului Focşani ; 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focşani nr.178/2013 privind aprobarea modificării tarifelor 

pentru legitimaţiile de călătorie aferente serviciului public local de transport urban 

de călători în Municipiul Focşani, stabilite prin Hotărârea Consiliului local 

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

                                                             

8. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.70/2015 pentru aprobarea majorării cheltuielilor neeligibile necesare 

susţinerii proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala nr.1 Nicolae Iorga”, 

în cadrul Programului Operaţional regional 2007-2013; 

                                                             

9. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului local, prevăzut în bugetul local al 

municipiului Focşani pe anul 2015; 

                                                             

10. proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor 

datorate bugetului local, depuse de Chivu Lucica, cu domiciliul în Focşani, str. 

Lupeni nr.3, ap.7 şi Haută Ioana cu domiciliul în Focşani, Aleea Căminului nr. 9, 

ap. 33; 

                                                             

11. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focşani nr.102/2015 privind aprobarea organigramei, statului 

de funcţii şi numărului de personal pentru Primăria municipiului Focşani;                                                          

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 

numărului de personal pentru Teatrul Municipal Focşani;                                                              

 

13. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

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

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

Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;                                                              
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14. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Grădiniţei cu 

Program Prelungit nr.16 Focşani a unui post, în vederea promovării persoanei  

încadrate pe acest post într-o treaptă superioară; 

                                                              

15. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Colegiului 

Naţional „Al.I.Cuza” Focşani a două posturi, în vederea promovării persoanelor  

încadrate pe aceste posturi într-o treaptă superioară; 

                                                              

16. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de 

Utilităţi Publice SA Focşani; 

                                                              

17. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Administraţia 

Pieţelor Focşani SA; 

                                                              

18. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focşani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani; 

 

19. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC ENET SA Focşani; 

                                                              

20. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC TRANSPORT 

PUBLIC SA Focşani; 

 

21. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Vranceaqua”; 

                                                              

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

spaţiului medical – camera nr.13/2 (nr. 9 din lista anexă la HCL nr. 37/2012) şi a 

cotei părţi indivize aferente, situat în incinta imobilului – Policlinica 2 din Focşani, 

str. Bucegi nr. 28, et. 1, înscris în C.F. nr. 51464-C1-U62 a localităţii Focşani, aflat 

în proprietatea domnului Oancea Mihai-Răzvan; 

 

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

suprafaţă de 15,70 mp. situat în Focşani, str.Cuza Vodă nr. 5-7, judeţul Vrancea, 

T.163, P. %8456 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către 

domnul Merişan Constantin-Adrian; 

 

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

suprafaţă de 8,53 mp. situat în Focşani, Aleea 1 Iunie nr.33, bl.H1, sc.4, judeţul 

Vrancea, T.10, P.11481 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către 

doamna Bălan Dorina; 
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25. 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.27/29.01.2015 privind aprobarea listei 

de priorităţi;   

  

26. proiect de hotărâre privind aprobarea a patru schimburi de locuinţe ANL situate 

în Focşani, cartierul Tineretului-Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitate de 

titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 

republicată şi modificată; 

                                                              

27. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei 

situată în Focşani, Aleea Parc nr.9, bl.67, tronson 9, ap.17 înscrisă în CF 54675-C1-

U8  UAT Focşani către familia Poroşnicu Claudia şi Poroşnicu Sorin; 

                                                              

28. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei 

situată în Focşani, Aleea Parc nr.9, bl.67, tronson 13, ap.14 înscrisă în CF 54673-

C1-U19 UAT Focşani către domnul Surăianu Nelu-Năstase;   

29. proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri de stradă/alee unui drum de 

acces şi la două căi acces situate în intravilanul municipiului Focşani T 83, P 435; 

 

30. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru Consiliul 

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

2015; 

  

 

Secţiunea a II a - discuţii, declaraţii politice. 

 

Sunt discuţii referitoare la ordinea de zi şi anume: 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „doresc să introduc pe ordinea de zi 6 

proiecte şi anume: 

 

31. proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei Nenciu Corina 

Alisa, cu domiciliul în Focşani, Aleea Echităţii nr. 13, bl.M7, sc.3, ap.57; 

 

32. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al 

municipiului Focşani în calitate de organizator, prin Clubul Sportiv Municipal 

Focşani 2007, la desfăşurarea Open-ului României de Karate SKDUN, ce va avea 

loc în luna iunie 2015; 

 

33. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 8.800 lei din bugetul 

local al municipiului Focşani pe anul 2015, pentru premierea sportivilor 

pariticipanţi la Competiţia Sportivă de Fotbal pentru Copii „Cupa Vrancea”, ce va 

avea loc în perioada 30 mai – 1 iunie 2015; 
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34. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură strada Panduri Cartier Bahne” din 

municipiul Focşani, judeţul Vrancea; 

 

35. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, 

numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

 

36. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „cetăţean de onoare post-

mortem al municipiului Focşani” poetului Dumitru Pricop; 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „întrucât pentru Zilele municipiului Focşani 

mai sunt încă nişte discuţii, alocarea de acolo mai suportă nişte discuţii.  

Vă rog, vă propun să eliminăm aceast proiect de pe ordinea de zi. Urmând să 

discutăm într-o şedinţă următoare”. 

 

Se supune la vot ordinii de zi, cu cele două amendamente, respectiv 

introducerea proiectelor nr.31, 32, 33, 34, 35,36 şi retragerea proiectului nr.6 şi se 

aprobă cu 21 voturi „pentru" .  

 

 

Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „propun să începem 

cu proiectul nr.36, proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „cetăţean de 

onoare post-mortem al municipiului Focşani” poetului Dumitru Pricop”. 

 

 D-nul consilier Lucian Moraru: „vreau să vă aduc la cunoştinţă că în sală se 

găseşte d-na Pricop, şi Asociaţia Revoluţionarilor din Focşani, membru în asociaţie 

fiind şi d-nul Pricop. 

 Şi aş vrea dacă vor să-şi exprime un punct de vedere, să ia cuvântul”. 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „acelaşi lucru voiam să spun şi eu. Şi dacă 

sunt dânşii în sală şi dacă doreşte cineva să ia cuvântul…”.  

  

 Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „salutăm prezenţa în 

sală a d-nului profesor Anghel Pricop şi îi dăm cuvântul ca şi membru al familiei, 

frate al poetului”. 

 

 D-nul Anghel Pricop: „vreau să mulţumesc pe această cale Consiliului local 

al municipiului Focşani şi d-nului Manta, care a propus acest lucru. Aşa am înţeles 

eu în cadrul organizaţiei dumnealor. 

 Vă rog să mă scuzaţi, de felul meu sunt emotiv, dar acum sunt şi mai 

emoţionat fiindcă am primul cuvânt şi ceea ce se discută este de o importanţă pentru 

mine, foarte mare, în sensul că, Consiliul local al municipiului Focşani, d-nul 

Primar Decebal Bacinschi şi toate cadrele de răspundere din acest municipiu s-au 

gândit că opera şi faptele fratelui meu ar putea fi puse în discuţie. 
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 Lângă mine se mai află d-nul profesor Anghel, cumnata mea, soţia fratelui 

meu şi poate ei o să creioneze mai bine ceea ce se întâmplă, ceea ce au de spus”. 

 

 D-na Pricop: „motivul prezenţei noastre aici este cel pe care-l ştim cu toţii, de 

a i se acorda un înalt titlu şi onorant al poetului Dumitru Pricop, sper a i se păstra 

vie memoria sa. 

 Memoria sa se păstrează şi prin bustul care este în administraţia Primăriei, 

care se află în Parcul Tineretului şi prin cele 5 cărţi postume care au apărut după 

moartea sa, fiind editate de un domn de la Râmnicu Sărat şi d-nul Costică Neagu. 

 El a fost apreciat şi în timpul vieţii, vreau să menţionez, opera sa fiind 

apreciată de critici atât pe plan local cât şi pe plan naţional. 

 Multe din operele sale au primit diplome de excelenţă. 

 El a iubit foarte mult tineretul şi cei care au fost talentaţi i-a îndrumat pe calea 

aceasta. Şi unul din cei care a fost îndrumaţi de el, este chiar şi fostul său elev d-nul 

Mocanu Gheorghe, care regretă că nu poate să fie aici, pentru că este cu soţia la 

Bucureşti, bolnavă. 

 Mulţumesc invitaţiei pe care mi-aţi făcut-o.  

 Mulţumesc celor care au participat la acest proiect de a acorda acest înalt titlu 

soţului meu.  

 Mulţumesc Consiliului local al municipiului Focşani şi iniţiatorului, d-nul 

Milea Lionida, care i-a fost elev, şi care l-a preţuit întotdeauna.  

 Mulţumesc şi Primăriei municipiului Focşani, reprezentat prin d-nul director 

care a fost la Atelierul de Proiectări, d-nul Decebal Bacinschi şi tuturor care au 

participat la menţinerea vie a memoriei soţului meu. 

 Mulţumesc şi celor prezenţi în sală şi vreau să dăruiesc o carte d-nului Primar 

Decebal Bacinschi, ultima carte postumă, ultima carte pe care a scris-o, care a 

apărut sub îngrijirea d-nului Costică Neagu şi în acelaşi timp şi iniţiatorului 

proiectului”. 

  

 D-nul consilier Lionida Milea: „mulţumesc, o s-o dau la toţi colegii să o 

studieze ”. 

 D-na Pricop: „nu mai avem cărţi, pentru că s-au scos cu prilejul împlinirii a 

70 de ani, în anul 2013”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: citeşte şi înmânează diploma de onoare d-

nei Pricop. 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „de Zilele Municipiului Focşani, o să 

primiţi şi o plachetă cu acest titlu”. 

 

  D-nul consilier Lilian Ilie: „mă bucur că s-a reuşit acest lucru., 

 Să nu uităm că în urmă cu 2 ani, o parte din consilieri, colegii mei, opoziţia, 

am încercat să dăm denumirea unei străzi cu numele poetului Dumitru Pricop. Din 

păcate atunci majoritatea, la vremea aceea, nu a fost deacord.  
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 Mă bucur că acum toţi colegii au fost deacord şi este un titlu extraordinar, de 

cetăţean de onoare al Focşani-ului.  

 Succese şi îi vom păstra vie memoria”. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 121 

 

 

 D-nul prof.Anghel: „în istoriile literare în care se vorbeşte despre el şi critica 

literară îl cataloghează ca fiind un tradiţionalist şi un mioritic. 

Cuvintele poate nu spun mare lucru celor care nu cunosc unde este născut. 

Negrileştii se află în mijlocul zonei dintre Bîrseşti, Tulnici, Soveja, o zonă unde sunt 

8 situri arheologice cu o vechime din secolul VI î.e.c. 

Dumitru Pricop are în gena lui, în ADN-ul lui tot ce a avut aceste populaţii de 

atâţia ani, de peste 2500 ani. Poate nu întâmplător la Negrileşti avem boteitul oilor. 

Boteitul, nu există în dicţionare. Există numai cuvântul botei, care înseamnă 

turmă mare de oi şi de cerbi. 

Probabil, în decursul timpului acolo erau foarte mulţi oieri. Se întâmpla, ca în 

vremurile acelea, oile nu se puteau creşte fără sare. 

Este singurul loc unde sunt 8 situri într-o zonă restrânsă, sarea era la Valea 

Sării. Acolo a fost culeasă Mioriţa, de la un lăutar, într-o duminică, la Soveja. Ea 

probabil a fost creată în acest spaţiu dintre Soveja, Tulnici şi Bîrseşti. 

Dumitru Pricop rămîne unul dintre marii poeţi români. Opera lui a fost 

tradusă şi în mai multe limbi. A fost membru al Uniunii Scriitorilor. Primul şi 

singurul membru al Uniunii Scriitorilor primit la Filiala din Bucureşti. Ceilalţi au 

fost primiţi la filiale din Galaţi sau din Bacău”. 

 

D-nul Vasile Buruiană, reprezentantul  Cultul Eroilor: „aş vrea să încep prin a 

felicita pe cel care a avut iniţiativa şi întreg colectivul Primăriei Focşani, domnilor 

consilieri, pentru faptul că au aprobat acordarea acestui titlu lui Dumitru Pricop, 

care este un simbol al oraşului Focşani şi a judeţului Vrancea. 

Întreaga sa operă cred că este cunoscută atât pe plan judeţean dar mai ales pe 

plan naţional. 

Trebuie să menţionez faptul că prietenia mea cu Dumitru Pricop s-a 

desfăşurat pe o perioadă de peste 15 ani şi a fost cel care mi-a îndrumat paşii în arta 

scrisului. 

Datorită lui sunt ceea ce sunt în prezent, reuşind ca de-a lungul timpului să fiu 

remarcat. 

Sunt membru al Ligii scriitorilor din România cu peste 15 cărţi scrise la ora 

actuală. 

Despre omul Dumitru Pricop s-a vorbit şi se va mai vorbi mulţi ani de acum 

înainte, iar despre poetul Dumitru Pricop s-au scris nenumărate articole şi se vor 

mai scrie în continuare.  

A fost şi rămâne în continuare un adevărat far călăuzitor în literatura 

românească. 
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Mulţumesc încă odată celor care au avut iniţiativa şi celor care au acordat 

acordarea acestui titlu care ne onorează pe toţi”.  

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „vreau să fac o menţiune referitor la şedinţa 

de astăzi. 

Proiectul pe care l-am aprobat sau modificările, pe care le-am aprobat în 

ultima şedinţă, a fost trimis la Bucureşti. 

Acum câteva minute s-au mai declarat unele cheltuieli neeligibile. 

Asta înseamnă că va trebui, şi avem termen mâine, să trimitem răspunsul 

nostru. Va trebui, şi Consiliul Judeţean se întruneşte de îndată acum, va trebui şi noi  

până la sfârşitul şedinţei să mai introducem pe ordinea de zi un punct. 

Aşteptăm datele, cifrele de la Consiliul Judeţean, pentru că ei au făcut 

corespondenţa şi au primit acum informaţia.  

Sper ca într-o oră să avem toate elementele să putem adopta hotărârea până la 

sfârşitul zilei, ca să nu ne mai întâlnim încă odată mâine dimineaţă în şedinţă de 

îndată”. 

 

Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „o să supunem la 

vot…” 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie:  „ar trebui să mergem în continuare pe 

ordinea de zi. În momentul în care o să avem datele necesare, luăm o pauză, facem 

comisiile şi discutăm proiectul de hotărâre”. 

 

Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „supun la vot dacă 

sunteţi de acord cu acest mod de lucru în şedinţa de astăzi. 

Va fi completată ordinea de zi cu  proiectul modificat”. 

 

 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „o să mai explic odată”. 

  

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „am înţeles de modificări. Nu am 

înţeles despre procedura tehnică prin care votăm acest proiect. 

 Eu mă gândeam că odată ce am votat ordinea de zi, nu ar fi o problemă să 

facă d-nul Primar o dispoziţie de convocare de şedinţă de îndată şi la finalul 

şedinţei, este vorba doar de o hârtie în plus. Ca să fim în regulă din punct de vedere 

procedural”. 

 

 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „ adică să convocăm o şedinţă de îndată azi 

după sfârşitul şedinţei ?” 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „da, pentru că deja am votat ordinea 

de zi”. 

 

 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „ok”. 
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 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „procedural, nu trebuie decât o 

hârtie în plus”. 

 

 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „în regulă”. 

 

 D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„atributul aprobării ordinei de zi aparţine în exclusivitate Consiliului Local. 

 Epuizăm ordinea de zi şi suspendăm, facem comisiile şi revenim asupra 

proiectului, nu-i greşit.  

 Dacă vă gândiţi să reluăm procedura, ca la ora 18,30 să ne vedem în şedinţă 

de îndată cu un singur proiect, o putem face. Sau 18, funcţie de cum terminăm. 

 Este o situaţie excepţională, am fost informat după începutul şedinţei de către 

d-nul consilier. 

 Este vorba de proiectul de care vorbeam mai devreme cu dvs. cu Consiliul 

Judeţean.” 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „de acord cu dvs., procedural, eu zic 

că este corect să facem, să nu fie nici o discuţie, procedural …” 

 

 D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„procedural, nu încălcăm nimic, dacă noi, sau mai bine zis dvs. acceptaţi 

completarea ordinii de zi după aprobarea acesteia”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „dar este un proiect care nu a mai 

trecut prin comisie ” 

 

 D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: 

„sugestia a fost să se facă şi comisiie în pauză, asta spunea d-nul consilier”.  

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „atunci este ok”. 

 

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

suplimentarea ajutorului de urgenţă acordat prin Dispoziţia Primarului 

municipiului Focşani nr. 798/2015 d-nei. Dragomir Ionela, cu domiciliul în 

Focşani, str. Cartier CFR nr. 10, bl. N3, sc.2, et. 3, ap. 34, pentru fiica acesteia 

Erika Elena;                                                              

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 122. 

 

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

aprobarea alocării sumei de 7,00 mii lei din bugetul local al municipiului 

Focşani pe anul 2015, pentru premierea câştigătorilor Stagiunii Teatrale a 

Elevilor, ce va avea loc în perioada 28-29 mai 2015; 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 123. 
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Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea alocării sumei de 3.000 lei din bugetul local al municipiului Focşani 

pe anul 2015, pentru participarea echipei Centrului de Excelenţă pentru 

Robotică Focşani la etapa zonală a Competiţiei de Robotică Educaţională 

WRO 2015, ce va avea loc în luna iunie 2015; 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.124. 

 

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

aprobarea alocării sumei de 5.000 lei din bugetul local al municipiului Focşani 

pe anul 2015, pentru premierea sportivilor participanţi la Competiţia de 

Gimnastică „Memorial Sergiu Popa”, ce va avea loc în perioada 12-13 iunie 

2015; 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 125. 

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

aprobarea aderării Municipiului Focşani la CONVENŢIA PRIMARILOR, la 

nivel european; 

                       

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: îmi cer scuze pentru că, ieri la 

comisii nu mi-a funcţionat reţeaua de internet şi nu am avut proiectul în faţă. 

 O scurtă precizare aş vrea de la d-nul Primar. Dacă poate să ne precizeze ce 

măsuri are în vedere pentru planul de acţiune privind energia durabilă pe care 

trebuie să-l depună conform acestui proiect. 

 D-nule Primar, conform acestui proiect de hotărâre, în anul următor trebuie să 

depuneţi un plan de acţiune privind energia durabilă, și mă gândeam, că poate aveţi 

stabilite nişte măsuri”.  

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „d-nule consilier, am început proiectul de 

2 ani... În momentul în care am gândit schimbarea semafoarelor cu montarea 

sensurilor giratorii pentru reducerea noxelor şi mai sunt o serie întreagă de exemple 

pe care vi le pot da, dar acum nu sunt pregătit să vi le spun. 

 Dar cel mai important este acest proiect de reducerea noxelor, chiar aşa a fost 

pe proiect de mediu, a fost acest proiect de reabilitarea sistemului de termoficare în 

municipiul Focşani”. 

 

 D-nul consilier Lilian Ilie: „eu rămân surprins că d-nul Trofin, a fost 

viceprimar al oraşului mulţi ani şi nu a ştiut până acum că proiectul acesta a fost 

început de mult timp”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „permiteţi-mi, pentru că este un 

drept la replică.  

 Am agreat întotdeauna discuţiile bazate pe argumente, este o aderare la o 

convenţie care vine abia acum, stimate domn coleg. Este un plan de măsuri, care 

într-adevăr se poate înscrie şi proiectul de schimbare a centralei şi a tuturor reţelelor 
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de încălzire, mă gândeam că d-nul Primar are şi alte măsuri suplimentare, a spus că 

le are dar că nu este pregătit să ni le prezinte. 

 Dar să faci asemenea apreciere, mi se pare cel puţin tendenţios, dar, în sfârşit.  

 Am luat-o ca pe o glumă simpatică”.            

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 126                                                     

 

Punctul 6 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015, a sumei de 

170.000 lei pentru organizarea în perioada 3-6 iulie 2015 a Zilelor Municipiului 

Focşani, a fost retras de pe ordinea de zi. 

 

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

aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focşani nr. 178/2013 privind aprobarea modificării tarifelor pentru 

legitimaţiile de călătorie aferente serviciului public local de transport urban de 

călători în Municipiul Focşani, stabilite prin Hotărârea Consiliului local 

nr.79/2007, 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. 127 

  

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.70/2015 

pentru aprobarea majorării cheltuielilor neeligibile necesare susţinerii 

proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala nr.1 Nicolae Iorga”, în 

cadrul Programului Operaţional regional 2007-2013; 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 128 

 

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

aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului local, prevăzut în bugetul local al municipiului Focşani pe anul 

2015; 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „vă întrebam, dacă avem posibilitatea să 

suplimentăm pentru str.Gloriei, pentru că avem la mapă 50 de persoane care solicită 

modernizarea străzii, dar am zis măcar pentru trotuare pentru că nu au cum să 

circule pe stradă aceasta şi ţinînd cont că în cadrul suplimentărilor am văzut o 

stradă, str.Mărăşeşti la care se lucrează pentru trotuare, şi m-am gândit că o 

suplimentare de 50 mii lei ar acoperi şi valoarea str.Gloriei, care este o stradă de 

200 mp. şi ar fi păcat să nu o facem dacă tot se face lucrarea aceasta în municipiul 

Focşani”. 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „nu putem aproba, pentru că nu avem 

indicatori, nu avem nimic. 

Doar să avem… doar eventual într-o şedinţă viitoare”. 
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 D-na Cristina Costin: „str.Gloriei face parte dintr-un proiect mai mare care a 

fost preluat de la Ministerul Dezvoltării pe o axă de finanţare de 10.000 km. – 

P.N.D.I. şi după rectificare vom aloca bani pentru lucrare”. 

  

 D-nul consilier Lionida Milea: „aici este o problemă mai dificilă. Este dificil 

de circulat. Nu poate să circule pe strada. Până vine proiectul…” 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 129 

 

 Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local, 

depuse de Chivu Lucica, cu domiciliul în Focşani, str. Lupeni nr.3, ap.7 şi 

Haută Ioana cu domiciliul în Focşani, Aleea Căminului nr. 9, ap. 33; 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 130 

 

 Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.102/2015 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului 

de personal pentru Primăria municipiului Focşani;     
  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 131 

   

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

aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru 

Teatrul Municipal Focşani;                                     

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 132 

 

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

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.254/2013 pentru 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. 133. 

 

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

transformarea în statul de funcţii al Grădiniţei cu Program Prelungit nr.16 

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. 134 
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 Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

transformarea în statul de funcţii al Colegiului Naţional „Al.I.Cuza” Focşani a 

două posturi, în vederea promovării persoanelor încadrate pe aceste posturi 

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. 135                   

 

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

desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de Utilităţi Publice SA 

Focşani; 

           Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „dacă sunt discuţii, 

dacă sunt propuneri?” 

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

21 voturi  „abţineri”. 

 

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

desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Administraţia Pieţelor Focşani SA; 

 Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „dacă sunt discuţii, 

dacă sunt propuneri?” 

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

21 voturi „abţineri”. 

 

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

desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani la SC CUP 

SALUBRITATE SRL Focşani; 

  Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „dacă sunt discuţii, 

dacă sunt propuneri?” 

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

21 voturi „abţineri”. 

 

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

desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la SC ENET SA Focşani; 

 Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „dacă sunt discuţii, 

dacă sunt propuneri?” 

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

21 voturi „abţineri”. 

 

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

desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani; 

    Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „dacă sunt discuţii, 

dacă sunt propuneri?” 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 

21 voturi  „abţineri”. 

                                                          

 Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Vranceaqua”; 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 136. 

 

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

neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea spaţiului medical – 

camera nr.13/2 (nr. 9 din lista anexă la HCL nr. 37/2012) şi a cotei părţi 

indivize aferente, situat în incinta imobilului – Policlinica 2 din Focşani, str. 

Bucegi nr. 28, et. 1, înscris în C.F. nr. 51464-C1-U62 a localităţii Focşani, aflat 

în proprietatea domnului Oancea Mihai-Răzvan; 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.137 

 

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

aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 15,70 mp. 

situat în Focşani, str. Cuza Vodă nr. 5-7, judeţul Vrancea, T.163, P. 8456 ce 

aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Merişan 

Constantin-Adrian; 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 138. 

 

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

aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 8,53 mp. 

situat în Focşani, Aleea 1 Iunie nr.33, bl.H1, sc.4, judeţul Vrancea, T.10, 

P.11481 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către doamna 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 139. 

 Se prezintă punctul 25 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.27/29.01.2015 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. 140. 

 

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

aprobarea a patru schimburi de locuinţe ANL situate în Focşani, cartierul 

Tineretului-Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitate de titularii contractelor 
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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 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 141. 

 

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

aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în Focşani, Aleea Parc 

nr.9, bl.67, tronson 9, ap.17 înscrisă în CF 54675-C1-U8  UAT Focşani către 

familia Poroşnicu Claudia şi Poroşnicu Sorin; 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 142. 

 

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

aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în Focşani, Aleea Parc 

nr.9, bl.67, tronson 13, ap.14 înscrisă în CF 54673-C1-U19 UAT Focşani către 

domnul Surăianu Nelu-Năstase;   

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 143. 

  

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

atribuirea de denumiri de stradă/alee unui drum de acces şi la două căi acces 

situate în intravilanul municipiului Focşani T 83, P 435; 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 144. 

 

 Se prezintă punctul 30 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 iunie 2015; 

 D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: “propun pe d-nul Cătălin Vrabie”. 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 145. 

 

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

acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei Nenciu Corina Alisa, cu domiciliul în 

Focşani, Aleea Echităţii nr. 13, bl.M7, sc.3, ap.57. 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 146. 

 

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

aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focşani în calitate de 

organizator, prin Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007, la desfăşurarea 

Open-ului României de Karate SKDUN, ce va avea loc în luna iunie 2015; 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 147. 
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  Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea alocării sumei de 8.800 lei din bugetul local al municipiului Focşani 

pe anul 2015, pentru premierea sportivilor pariticipanţi la Competiţia Sportivă 

de Fotbal pentru Copii „Cupa Vrancea”, ce va avea loc în perioada 30 mai – 1 

iunie 2015; 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 148. 

 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Refacere infrastructură strada Panduri Cartier Bahne” din municipiul 

Focşani, judeţul Vrancea; 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 149. 

 

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

aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărului de personal pentru 

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 150. 

 

Se face o pauza după care are loc Comisia de buget. 

 

Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „supun spre 

introducere pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea art.3 alin 

(2) din Anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.138/2013 pentru aprobarea depunerii proiectului şi aprobarea Acordului de 

parteneriat dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focşani, 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea şi Unitatea Administrativ 

Teritorială Comuna Vânători pentru întocmirea, depunerea şi implementarea 

proiectului „Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petreşti şi 

îmbunătăţirea infrastructurii de acces”, modificată prin HCL nr. 18/2015, 

117/2015 şi 120/2015 ;” 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot introducerea pe ordinea de zi a 

proiectului de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”. 

 

Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „se modifică art.3, 

alin (2) din Anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.138/2013 pentru aprobarea depunerii proiectului şi aprobarea Acordului de 

parteneriat dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focşani, Unitatea 

Administrativ Teritorială Judeţul Vrancea şi Unitatea Administrativ Teritorială 

Comuna Vânători pentru întocmirea, depunerea şi implementarea proiectului 

„Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petreşti şi îmbunătăţirea 

infrastructurii de acces”, modificată prin HCL nr. 18/2015, 117/2015 şi 120/2015, 

după cum urmează: 

- contribuţie proprie în proiect, din care: 3.330.076,05 lei; 
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- contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile:  402.628 lei; 

- contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile:  2.360.845,20 

lei,  

- din care: 

-    TVA: 566.602,85 lei ” 

  

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „pentru precizare, să înţelegem că 

partenerii UAT Focşani şi UAT Vînători rămân cu o contribuţie financiară zero”. 

Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „da”. 

D-nul consilier Lionida Milea: „voiam să întreb, real, de ce modificăm”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „menţionăm că astăzi 28.05.2015, ora: 

15,00 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a comunicat 

Consiliului Judeţean Vrancea că valoarea cheltuielilor aferente grupurilor sanitare 

din incinta Centrului de Informare Ştiinţifică şi Prezentare a Ariei Naturale Crâng 

Petreşti, intră în categoria cheltuielilor neeligibile iar termenul limită de transmitere 

a hotărârilor de aprobare a noii contribuţii a Consiliului Judeţean Vrancea trebuie 

transmise, în vederea încheierii contractului de finanţare, până la 29.05.2015. 

Despre asta este vorba.  

Erau prinse la cheltuieli eligibile, le-au dat jos de acolo şi le-au trecut în 

spatele Consiliului Judeţean. Asta-i toată modificarea. 

…sumele vi le-am citit aici. Cele care rămân, valorile pe care vi le-a citit. 

Acesta este motivul pentru care am introdus acest proiect pe ordinea de zi”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „şi noi ca şi parteneri în proiectul acesta, 

venim cu finanţare zero, care-i partea noastră la finalizarea proiectului. 

Deci, noi venim cu terenul şi atât?” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „atât. Altă contribuţie nu avem”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „nu, ca şi beneficiu v-am întrebat” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „beneficiari vor fi cetăţenii municipiului 

Focşani”. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 151. 

 

Secţiunea a II a - discuţii, declaraţii politice 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „eu am o problemă din Cartierul Sud, 

str.Pinului, nr.6, bl.7. Două canalizări de la acest bloc sunt surpate şi mi s-a spus că 

este pericol în zona respectivă, cei care circulă, copiii, pe acolo. D-nul Pancă Victor 

face sesizarea aceasta”. 
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D-nul Primar Decebal Bacinschi: „mai spuneţi odată adresa de acolo”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „str.Pinului, nr.6, bl.7”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „str.Pinului, nr.6, bl.7”, canalizare”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „canalizare. Mai există la bl.7, tot la acelaşi 

bloc, uşa spartă şi cetăţenii mai au probleme cu câinii vagabonzi care sunt foarte 

mulţi şi seara când vin de la serviciu sau cei care circulă cu bicicleta sau motoreta 

sunt atacaţi de câinii vagabonzi. 

Mai am o problemă la punctul termic nr.38, se pare că este str.Arh.I.Mincu, în 

spate. Cetăţenii de la mai multe blocuri din zona PT 38, spun că nu au apă caldă de 

aproximativ 2 ani …” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „şi o să mai dureze”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: “problema este aşa. Mulţi dintre ei s-au 

debranşat. Noi îi urmărim să-i atragem către ENET şi ei se debranşează pe motivul 

acesta.  

Iar acum sunt 10-15 care spun, domnule plecăm nu mai stăm. Ne ducem şi 

noi să ne debranşăm că nu mai putem sta fără apă caldă de atâta vreme. 

Vrem să rămânem acolo dar să se rezolve şi problema noastră. 

Este o problemă care zic eu s-ar putea rezolva. 

Şi mai am o problemă referitoare la Cartierul Mândreşti. 

Am fost şi noi şi am văzut. Au avansat lucrările faţă de perioadele când am 

mai fost acolo, dar, am avut impresia că   am ajuns în ţara lui Dorel. Făcând referire 

la acel spot publicitar. 

De ce vă spun lucrul acesta. Am întâlnit pe stradă oameni care, abia s-a pus 

asfaltul, asfaltul este rotopercutat, sunt scoase canalizările afară şi se bagă sub 

canalizări pietre, să se înalţe mai sus pentru a putea turna al doilea strat de asfalt. 

Mi se pare o chestie … 

Cum, torni asfaltul, sapi din nou să ridici …” 

 

   D-nul Primar Decebal Bacinschi: „asta-i tehnologia” 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „asta-i tehnologia ?” 

  

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: ”…după care ridică capacele la cote şi 

vine cu strat…” 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „nu se face aşa”. 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „aşa se face”. 
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 D-nul consilier Lionida Milea: „o să vă contrazic. Nu se procedează aşa. 

Aşa se face la Mândreşti, probabil. Nu puteţi să spuneţi că trebuie să spargem 

asfaltul ca să ridice alea în sus ”. 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „numai în jurul căminului”. 

   

 D-nul consilier Lionida Milea: „după aceea, sunt gurile acelea de canalizări 

peste jumătate de metru care sunt rămase afară …” 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „vor fi date jos” 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „apoi am mai întâlnit pe stradă, până într-o 

porţiune s-a turnat, un strat, s-a lăsat aşa, utilajele erau pe undeva pe malul bălţii, 

probabil erau la pescuit băieţii, nu ştiu ce făceau.  

Pe lângă balta Mândreşti, spre ieşire am observat că s-au făcut trotuare. Dar 

trotuarele sunt făcute doar din trei plăci, ceea ce nici o persoană, unul pe lângă altul 

nu poate circula pe acolo, trebui să meargă în şir indian, sau dacă merg cu un căruţ 

cu ceva, cu căruţ de copii, nu au nici o şansă”. 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „pe pista de biciclete”. 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „să meargă pe pistă, dar dacă noi am făcut 

trotuarele şi ne gândim că pe pista de biciclete să circule, puteam să nu mai facem 

trotuarele, pentru că este o cheltuială inutilă”. 

 

 D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „să nu meargă pe lângă lac, că sigur vor 

cădea în lac”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea:”la intrarea în Mîndreşti, am văzut că totul 

este ca la început de lucrare, totul este scos afară …” 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „dar când aţi fost acolo ?” 

 

D-nul consilier Lionida Milea:”azi am fost”. 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi:”nu, se lucrează”. 

D-nul consilier Lionida Milea: „deci, eu am nimerit într-o perioadă când nu 

trebuia să ajung pe acolo. Asta este, dacă este o glumă, o iau şi eu ca şi glumă”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi:”acolo au fost patru proiecte care s-au 

suprapus.  

Unul din proiectele acestea, realizat de Consiliul Judeţean – alimentare cu apă 

şi canalizare. Au pus vanele şi au pus conducte de apă un pic mai sus şi acum ne 

încurcă. O să trebuiască să mute un pic poziţia. 
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Noi nu avem nici o vină, pentru că proiectantul dacă este proiectant, trebuie 

să ştie o treabă că, atunci când faci un proiect şi faci sistematizare verticală iei în 

considerare cotă teren sistematizată. 

Ei trebuia să ia din proiectul nostru cota terenului sistematizat şi nicidecum 

cota terenului natural.  

Pentru că noi ar trebui să săpăm acum 45 cm. Ca să putem face fundaţia 25 de 

cm. şi 15 cm. de beton”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „am observat şi lucrul acesta d-nule Primar, 

pentru că am văzut, noi în multe proiecte, eu am ridicat mereu problema, în ceea ce 

priveşte proiectarea şi celelalte cheltuieli care se fac pe devizele de proiectare. 

Ori noi, dacă un proiectant greşeşete chestia asta, că eu o consider ca o 

greşeală, nu ştiu care din ei, cel care a fost în proiectul PIDU sau celălalt de la CUP 

sau cine a mai avut lucrare acolo, dar trebuie şi ei traşi la răspundere. 

Adică, ei îşi iau banii şi pleacă şi apoi noi trebuie să venim cu bani să refacem 

lucrările care defapt sunt greşite de ei. 

Eu aşa o văd. Că şi acasă dacă aţi avea o lucrare sau ceva la fel aţi face. 

Domnule mi-aţi făcut proiectarea, răspunde de ea. Fă-o, nu ştiu”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „nu aţi ajuns la biserică ?” 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „nu am ajuns la biserică pentru că nu era 

slujbă”. 

 

D-nul consilier Marius Iorga: „eu aş vrea să-i dau un răspuns d-nului 

consilier. 

D-nul Pancă Victor, în primul şi în primul rând, nu stă pe str.Pinului. Nu are 

nici o treabă cu str.Pinului. 

Dar pe str.Pinului stă fata dumnealui. Este un client nelipsit de la toate 

audienţele de la Primărie. Şi uşa de care spuneaţi, Primăria a înlocuit-o de 4 sau 5 

ori până acum. 

Domnul acesta are chestiile acelea ştiinţifico-fantastice. 

Ultima oară a fost la mine cu 5 locatari, cu 5 chiriaşi de acolo, printre care şi 

un preot. 

Deci, se rezolvă. Dar uşa nu o mai schimbăm. Este a cincea oară”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „în urma audienţelor mai moderne 

pe care le ţin pe un cont de socializare am primit o serie de sesizări din partea 

cetăţenilor municipiului Focşani şi prima pe care am să v-o supun atenţiei este o 

rugăminte a unui cetăţean care domiciliază pe str. Bârsei nr.8 şi care a solicitat în 

mai multe rânduri toaletarea unui plop…”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi:”azi dimineaţă am fost acolo”. 
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D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „i-am promis că o să facem, dar 

probabil când ieşim din vegetaţie, nu-i aşa d-nule Primar, sau avem voie să facem 

pe plopi şi acum ?,” 

D-nul Primar Decebal Bacinschi:”se rezolvă”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „în altă ordine de idei. Petru că 

suntem în plin proces de plombare a străzilor din municipiul Focşani. Sunt o serie 

de străzi care în decursul timpului au mai scăpat de acest proces şi aş vrea să supun 

în atenţie întreg cvartalul de blocuri din jurul str.Plevnei cu parcările de acolo. 

De asemenea, probleme sunt şi pe str.Revoluţiei, ştiu că nu este prinsă în 

programul PIDU.  

Ar fi bine d-nule Primar să încercăm şi acolo, că este o cale de acces în oraş 

foarte circulată …” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi:” este reparată”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „acum în momentul acesta ?” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „am pus săptămâna trecută, acum două 

săptămâni”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „nu, str.Revoluţiei. Mergem acum  

d-nule Primar, mergem cu autobuzul d-nului director de la Transportul Local, să 

vedeţi că este …” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „str.Revoluţiei, în Sud?” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „de la piaţă, spre ieşirea la 

benzinărie la OMV”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „facem prinsoare ?” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „str.Cernei, str.Aviator Muntenescu, 

str.Tinereţii, str.Gh.Magheru, str.Brăilei, vorbesc de sectorul după sensul giratoriu 

până la ieşirea din oraş. Ceea ce este în sarcina noastră. Am marcat dar nu am reuşit 

să plămbăm acolo. 

Str.Popa Şapcă …” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „vă mai spun şi eu. Notaţi”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „am vrut să le aduc în atenţie d-nule 

Primar, pentru că sunt cetăţeni care mi-au semnalat aceste străzi şi care se pare că în 

decursul anilor au mai scăpat.  

Unele dintre ele au mai fost plombate an de an. Dar unele au mai scăpat”. 
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D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „am înţeles zilele acestea că este 

o problemă la Direcţia de Dezvoltare, legată de ridicarea maşinilor. 

Este o prevedere legislativă care ne cam blochează activitatea acolo. 

Problema este că, din punctul meu de vedere, trebuie să găsim urgent o 

soluţie, pentru că avem parcări de reşedinţă, avem parcări ale societăţilor comerciale 

care sunt parcări plătite, iar noi trebuie să asigurăm acest serviciu de ridicări auto. 

Ca să nu mai vorbesc de blocajele care se întâmplă în intersecţiile importante din 

municipiul Focşani. 

Practic, noi la ora aceasta suntem legaţi de mâini şi de picioare, că nu putem 

să asigurăm acest serviciu aşa cum trebuie. 

De aceea cred că ar trebui, nu ştiu, poate discutăm şi într-o comisie viitoare, 

să găsim o soluţie, şi poate departamentul tehnic, compartimentul juridic, în mod 

special găseşte o variantă ca acest serviciu să-şi continue activitatea”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „ …am scăpat de aceia de la Stadion …”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „şi cei de la Liceul 2 care au rămas… cei de 

la Liceul 2 sunt periculoşi, de anul trecut au rămas”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „să luăm în calcul pentru parcări, să 

luăm şi acele sisteme de blocaj ale parcărilor. Să le dăm posibilitatea oamenilor 

chiar dacă nu avem în momentul de faţă, legislativ, voie ….” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „dacă noi aveam ziua, aveam liber de 

parcare. Şi eu m-am gândit …” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „ştiu d-nule Primar …” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „deci, de dimineaţă de la 7,30 şi până 

seara la 16,30 – 17,00 parcarea putea să o folosească …” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „sau măcar pentru persoanele 

juridice, am zis să luăm în calcul…” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „… un sistem de acesta să nu mai poată 

să intre nimeni, s-a terminat”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „blocăm oraşul. Practic, aşa a 

fost gândit acest proiect. 

Parcarea de reşedinţă să fie valabilă atunci când omul se întoarce de la 

muncă. De fapt acesta a fost principiul fundamental pentru care a fost creat acest 

sistem. 

Pentru că se ştie foarte clar, că omul pleacă la muncă dimineaţa şi pleacă în 

altă zonă a oraşului, unde ar trebui să găsească un loc de parcare liber. Aşa se 

întâmplă şi vice-versa. 

Aceasta a fost logica acestor parcări de reşedinţă”. 
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D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „putem să instituim o amendă, să 

nu-i ridicăm maşina, complementar cu parcarea intezisă.  

D-nule Primar, dacă parchează într-un interval orar interzis, putem să venim, 

că şi aşa era o taxă de ridicare …” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „sunt două lucruri diferite …” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „da, pe lângă parcarea interzisă …” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „dispoziţia de ridicat maşina, este 

atributul Poliţiei. 

Poliţia, dă dispoziţie Direcţiei să ridice maşina. Direcţia, doar face acest 

serviciu. Atât. 

Pentru serviciul respectiv, omul este sancţionat. I s-a dus maşina în altă parte, 

şi plăteşte o sumă de bani. 

Amenda, de circulaţie, că practic este o amendă de circulaţie, a încălcat o 

regulă de circulaţie, amenda respectivă este datorată Poliţiei locale”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „asta discutam. 

Dacă suplimentar faţă de amenda prevăzută de Codul Rutier, am putea să mai 

punem o penalitate, sau numiţi-o cum vreţi, tot cu titlu de contravenţie că ai parcat 

într-o parcare de reşedinţă”. 

 

D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „dacă ar fi să facem ceea ce spuneţi, 

ajungem de unde am plecat. 

Adică vine şi completăm o lege naţională, Codul Rutier. Nu-i posibil aşa 

ceva. 

Eu altceva voiam să întreb şi bine că s-a ridicat problema asta. 

Vor fi situaţii, că până acum, frica asta de ridicare de maşini, că până la urmă 

frica deţinea ordinea, pentru că nu se puteau ridica … şi suma evident, plata 

ulterioară a sumei, de bine de rău exista o disciplină.  

Mă întreb acum când o să fie blocate garaje, intrări în instituţii, o să găsim 

maşini în intersecţii parcate, pe scuaruri, ş.a.m.d., ce o să facem ? 

Bine, e o hotărâre naţională, dar mă gândesc la nivel de comunitate, noi, cum 

să rezolvăm aceste probleme ? 

Pentru că ştiţi foarte bine, minunea se întâmplă odată, este o maşină parcată 

aiurea, este un incendiu, nu se intervine, victime … am dat un scenariu de acesta 

urât, dar se poate întâmpla. 

Ar fi bine să găsim … o variantă de a menţine această disciplină care există la 

momentul acesta ….” 

  

D-nul consilier Lucian Moraru: „cred că singurele parcări pe care am putea 

să punem acele blocaje sunt pe cele pe Legea nr.448, cele pentru handicap. 

Pentru că vă spun, sunt beneficiarul acestei parcări, vă spun, nu ştiu de câte 

ori am chemat platforma, cel puţin de 15-20 ori. 
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Deci, ar fi indicat ca acestea să fie… este lege organică, şi se pot bloca. 

Pentru că intră. 

  

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „au am înţeles că, restricţia 

venită de la nivel naţional se referă la acele ridicări de maşini parcate în locuri 

nepermise, dar nu cred, sau cel puţin asta-i părerea mea, că acest serviciu de ridicare 

a maşinilor din spaţiile rezidenţiale, din punctul meu de vedere, serviciul acesta ar 

trebui să funcţioneze în continuare. Pentru că oamenii plătesc locul respectiv, iar noi 

ca şi administraţie trebuie să le asigurăm locul liber. 

Cum îl pot asigura? 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „este ca şi cum i-ai bloca accesul pe 

proprietate.  

 Vorbim de parcări, dacă nu-i putem asigura parcarea liberă, atunci, cade plata 

parcării. Noi nu putem să-i asigurăm omului, vine de la serviciu şi este ocupat. Şi 

atunci, el de ce mai plăteşte parcarea”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:„ v-aş 

propune să amânăm un pic discuţiile până se publică hotărârea de la Înalta Curte de 

Casaţie, să vedem motivarea, pentru că facem doar supoziţii. 

În momentul în care vedem cum se pronunţă şi care sunt excepţiile pe care le 

putem pune în practică, atunci o să revenim. 

Este clar că hotărârea nu mai poate produce efecte. Aşa cum am văzut în 

presă. Că Înalta Curte, a desfiinţat, dar cum anume şi ce anume a reţinut, trebuie 

văzut”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „aş vrea să-l întreb pe d-nul Primar, m-au întrebat 

foarte mulţi, în zona Coteşti ce lucrări se efectuează acolo. Coteşti spre Combivra, 

spre Dagemar? 

 

D-na Cristina Costin: „se instalează conductă nouă de gaze de către Distrigaz, 

e lucrarea lor”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „să înţeleg că se prelungeşte conducta într-o zonă 

în care nu au fost gaze, nu ? ” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „se schimbă marea majoritate, din metal 

pe polipropilenă de înaltă densitate”. 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „îmi pare rău că am declanşat pe hol discuţia cu 

parcările. 

Ideea, mea a fost, să vedem. Soluţia nu o putem găsi azi. 

În principiu Curtea Constituţională, cea mai înaltă instanţă din ţară a dat 

această decizie, pe care nu ar mai trebui să o mai comentăm”. 
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D-nul Primar Decebal Bacinschi: „mâine, începând cu 8,30, trimitem 

pacheţelele la unităţile de învăţământ, la grădiniţe. 

Dacă sunteţi prin zonă, puteţi să participaţi, iar luni avem organizată Ziua 

Copilului”. 

 

D-nul Director Ion Diaconu: „vă invit să mergeţi cu autobuzul electric”. 

 

  Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban, 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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