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

P R O C E S    V E R B A L 
din  28 noiembrie 2013      

 
 
 
   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 28.11.2013, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 
nr.2058/22.11.2013, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 21 consilieri 
locali din totalul de 21 de 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 31.10.2013. 

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

  La şedinţă participă: 
 

 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani; 
 d-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică; 
 d-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane; 
 d-nul Grosu Dănuţ – Inspector Serviciul investiţii, fond locativ; 
 d-na Magda Dumitrescu –  Inspector Serviciu juridic contencios; 
 d-na Eugenia Drăguşanu – Inspector Compartiment Proiecte; 
 d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 
  d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 
 d-na Valentina Gătej – Şef Birou  agricultură, cadastru; 
 d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine; 
 d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, agricultură, 

cadastru; 
 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local; 
 d-nul Dan Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 
 d-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale; 
 d-nul Vasile Taban – Şef Birou urmărire, încasare şi executare silită; 
 d-nul Ionel Ciorăscu – Şef Serviciu administrativ; 
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 d-nul Ştefan Petronie – Inspector Compartiment unitate municipală pentru 
monitorizarea serviciilor  comunitare de utilităţi publice, mediu; 

 d-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală; 
 d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani; 
 d-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Focsani; 
 d-na Angela Lungu – Director Cantina de Ajutor Social Focşani; 
 d-nul Ion Gheorghe -  Director Poliţia Locală Focşani; 
 d-nul Gheorghe Vasilescu – Director SC CUP SA Focşani; 
 d-nul Laurenţiu Mocanu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani; 
 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani; 
  d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani; 
 d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă Socială 

Focşani; 
 d-nul Marian Rădulescu – Director Clubul Sportiv Municipal Focşani; 
 d-nul Valentin Gheorghiţă – Director Ateneul Popular Mr.Gh. Pastia Focşani. 
 d-nul Ionel Diaconu – Director Transport Public Local Focşani; 
 d-nul Fane Popa – Director Administraţia Pieţelor Focşani;  
 
   
        La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 
reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

    
Preşedinte de şedinţă dl. Dorian Alecsandrescu  prezintă proiectul ordinii de 

zi care cuprinde 36 puncte: 
 
 
Secţiunea I – proiecte de hotărâri  
 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului 
local al municipiului Focşani nr. 69/2013 privinnd 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 2013, modificată prin H.C.L. 145/2013; 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 4.680 lei din bugetul local 
al municipiului Focşani pe anul 2013 pentru susţinerea proiectului „Moş Crăciun 
European" ediţia a VII-a, iniţiat şi organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focşani; 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului 
Focşani pe anul 2013 a sumei de 7,20 mii lei pentru premierea câştigătorilor 
Concursului naţional de utilizare eficientă a calculatorului „Joc şi comunicare 
INFOPICI" clasele I-VI, ediţia a XII-a, ce va fi organizat de către Şcoala Gimnazială 
„Ştefan cel Mare" Focşani, în perioada 6-8 decembrie 2013; 
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4. proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor practicate în anul 2014 şi a preţurilor 
de pornire la licitaţie pentru închirierea unor bunuri, de către SC Administraţia 
Pieţelor Focşani SA; 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea garantării cu 10.000.000 lei, la care se adaugă 
costurile aferente, a unei finanţări rambursabile interne/externe de 40.000.000 lei, ce 
va fi contractată de SC CUP SA Focşani, în vederea cofinanţării proiectului de 
investiţii de interes local „reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă şi canalizare - judeţul Vrancea" în cadrul Programului operaţional sectorial de 
Mediu 2007-2013 (POS Mediu); 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 2 din Hotărârea Consiliului 
loal al municipiului Focşani nr. 28/185/21.07.2008 cu modificările şi completările 
ulterioare, privind aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare 
centralizată cu energie termică în municipiul Focşani în procent de 5% din tariful de 
transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi modul de utilizare; 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC ENET SA 
Focşani; 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Amplasare Semnal intrare în municipiul Focşani dinspre 
Mărăşeşti"; 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Împrejmuire metalică incintă pe latura estică Şcoala Generală 
Anghel Saligny" municipiul Focşani, judeţul Vrancea; 

10. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focşani nr. 158/29.05.2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Refacere 
infrastructură străzi şi sistematizare zona Sud, ansamblul de locuinţe 6A, 6B - bdul. 
Bucureşti din municipiul Focşani, judeţul Vrancea"; 

11. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focşani nr. 303/14.10.2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Refacere 
infrastructură strada Vrâncioaia din municipiul Focşani"; 

12. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focşani nr. 39/28.02. 2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii „ Sistematizare intersecţie B-dul Unirii cu 
str. 1 Decembrie 1918" din Municipiul Focşani, judeţul Vrancea; 

13. proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului local al 
municipiului Focşani nr. 250/2009 pentru aprobarea depunerii proiectului 
„Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala nr. 3", pe linia de finanţare din cadrul 
Programului Operaţional Regional Axa 3 Îmbunătăţirea infrastrusturii sociale. 
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Domeniul major de intervenţie 3.4 şi a cofinanţării cheltuielilor legate de proiect, cu 
modificările ulterioare; 

14. proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului local al 
municipiului Focşani nr. 251/2009 pentru aprobarea depunerii proiectului 
„Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala nr. 8 Alexandru Vlahuţă", pe linia de 
finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional Axa 3 Îmbunătăţirea 
infrastrusturii sociale. Domeniul major de intervenţie 3.4 şi a cofinanţării cheltuielilor 
legate de proiect, cu modificările ulterioare; 

15. proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al municipiului Focşani 
pe anul 2013;  

16. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 
numărului de personal pentru Formaţia Corală Tradiţională „Pastorala" Focşani; 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 
numărului de personal pentru Cantina de Ajutor Social Focşani; 

18. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local 
al municipiului Focşani nr. 116/2013 privind aprobarea organigramei, statului de 
funcţii şi numărului de personal pentru Primăria municipiului Focşani, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

19. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Serviciului Public 
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani a postului de referent, 
clasa III grad profesional asistent, în vederea promovării într-un grad profesional 
superior a funcţionarului public încadrat pe acest post; 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării şi alegerii formei de gestiune şi a 
caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public în municipiul Focşani; 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Focşani; 

22. 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; 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea 
valorificării şi, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al 
municipiului Focşani; 

24. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pentru 
perioada 01.12.2013-31.07.2016 către Societatea Naţională Crucea Roşie - filiala 
Vrancea a spaţiului în suprafaţă utilă de 156,22 mp, din incinta PT nr. 40 din str. 
Mihai Eminescu, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, în vederea 
derulării proiectelor „Masa pe roţi" şi „Banca de alimente"; 
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25. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică pe o perioadă 
de 5 ani către Partidul Poporului - Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Vrancea, 
a spaţiului situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce aparţine domeniului public al 
municipiului Focşani, în vederea amenajării unui sediu al organizaţiei; 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor 
terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente 
construcţiilor existente, pentru extinderea acestora; 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului 
local al municipiului Focşani nr. 262/2013 privind aprobarea concesionării fără 
licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, 
adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora; 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică publică, a 
terenului în suprafaţă de 19,00 mp situat în Focşani, bdul. Gării nr. 28, judeţul 
Vrancea, T.30 P 1745% ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către 
Cristian Alexandru-Theodor;  

29. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică publică, a 
terenului în suprafaţă de 24,00 mp situat în Focşani, bdul. Bucureşti nr.25, judeţul 
Vrancea, T.209 P 11422 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către 
Giurgiu Lăcrămioara; 

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică publică, a 
terenului în suprafaţă de 49,00 mp situat în Focşani, str. Simion Bărnuţiu nr. 4, ap. 
18, judeţul Vrancea, T.162 P 6419 ce aparţine domeniului privat al municipiului 
Focşani, către SC COM POLEMIC SRL; 

31. 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. 167/2013 privind aprobarea listei de 
priorităţi; 

32. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în 
Focşani, Cartierul Tineretului - Sud solicitate de titularii contractelor de închiriere în 
conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată şi modificată; 

33. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 
repartizează locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii 
locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată; 

34. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării 
publicului nr. 50737 din 13.11.2013 privind documentaţia P.U.Z. şi aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltarea unei infrastructuri de producere a energiei 
electrice prin utilizarea şi exploatarea energiei fotovoltaice - centrală fotovoltaică" - 
Focşani, extravilan, T 91, P 459/1, nr. cadastral 3816N; 
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35. 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 
2013; 

36. proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al 
Municipiului Focşani şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
acestuia; 

 
 Sunt discuţii referitoare la ordinea de zi şi anume : 
 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „doresc să retrag de pe ordinea de zi mai 
multe proiecte. În special proiecte legate de bani. 

Urmând ca în cursul săptămânii viitoare, luni, marţi, totul depinde de cum o să 
primim şi noi comunicările, să avem o şedinţă extraordinară în care să aprobăm 
aceste sume pe care acum o să le retrag.  

Aş dori să retrag de pe ordinea de zi următoarele proiecte:  
 
- proiectul nr.4: proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor practicate  

în anul 2014 şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru închirierea unor bunuri, 
de către SC Administraţia Pieţelor Focşani SA.; 
 

- proiectul nr.7: proiect de hotărâre privind aprobarea majorării  
capitalului social al SC ENET SA Focşani;    

- proiectul nr. 8: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amplasare Semnal intrare în 
municipiul Focşani dinspre Mărăşeşti"; 

- proiectul nr.9: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Împrejmuire metalică incintă 
pe latura estică Şcoala Generală Anghel Saligny" municipiul Focşani, judeţul 
Vrancea; 

- proiectul nr.10: proiect de hotărâre privind modificarea anexei la 
Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 158/29.05.2013 pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură străzi şi sistematizare zona Sud, 
ansamblul de locuinţe 6A, 6B - bdul. Bucureşti din municipiul Focşani, judeţul 
Vrancea"; 

- proiectul nr.11:  proiect de hotărâre privind modificarea anexei la 
Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 303/14.10.2013 pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură strada Vrâncioaia din 
municipiul Focşani"; 
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- proiectul nr.12 :  proiect de hotărâre privind modificarea anexei la 
Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 39/28.02. 2013 pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ 
Sistematizare intersecţie B-dul Unirii cu str. 1 Decembrie 1918" din Municipiul 
Focşani, judeţul Vrancea; 

- proiectul nr.13:  proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al 
Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 250/2009 pentru 
aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala nr. 
3", pe linia de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional Axa 3 
Îmbunătăţirea infrastrusturii sociale. Domeniul major de intervenţie 3.4 şi a 
cofinanţării cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare; 

- proiectul nr.14:  proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al 
Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 251/2009 pentru 
aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala nr. 8 
Alexandru Vlahuţă", pe linia de finanţare din cadrul Programului Operaţional 
Regional Axa 3 Îmbunătăţirea infrastrusturii sociale. Domeniul major de 
intervenţie 3.4 şi a cofinanţării cheltuielilor legate de proiect, cu modificările 
ulterioare; 

- proiectul nr.20 : proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării şi 
alegerii formei de gestiune şi a caietului de sarcini al Serviciului de iluminat 
public în municipiul Focşani; 

- proiect nr.21:  proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate 
în municipiul Focşani; 

Aceste două proiecte, 20 şi 21, în comisii mi s-a sugerat să fie retrase pentru a 
putea fi discutate aceste probleme legate de forma de gestiune a iluminatului public, 
ţinând cont că …  

D-nule consilier Vrabie, dacă doriţi să spuneţi ceva la proiectul acesta ”? 

D-nul consilier Cătălin Vrabie : „ ştiţi stimaţi consilieri că am avut discuţia 
ieri, referitor la forma de gestiune cu … sau imposibilitatea Direcţiei de Dezvoltare 
de a gestiona serviciul acesta, că nu au oameni, că nu au forţă de muncă calificată 
ş.a.m.d.  

D-nul Mocanu a fost la Bucureşti, sau urmează să meargă la Bucureşti, să 
vorbească, să vedem ce formă găsim, ca Direcţia să poată gestiona legal iluminatul 
public. 

Iar la punctul 21, sunt elemente care trebuiesc discutate mai în amănunt şi în 
comisie şi asupra cărora trebui să ne punem de acord, şi timpul, din păcate nu 
permitea lucrul acesta”. 
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D-nul Primar Decebal Bacinschi:   „d-nule consilier Bâcu, vis-a-vis de 
proiect ?” 

D-nul consilier Aurel Bâcu:   „nu ne-am hotărât, vis-a-vis de suprafaţă, 

vis-a-vis de …” 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „În condiţiile acestea, vom retrage de pe 
ordinea de zi, la propunerea d-nilor consilieri şi  proiectul 25:  proiect de hotărâre 
privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică pe o perioadă de 5 ani către 
Partidul Poporului - Dan Diaconescu - Organizaţia Judeţeană Vrancea, a 
spaţiului situat în incinta Punctului Termic nr. 8, ce aparţine domeniului public 
al municipiului Focşani, în vederea amenajării unui sediu al organizaţiei”. 

D-nul consilier Aurel Bâcu:  „iar pentru cei care au scris că vom face 
televiziunea OTV acolo. O facem dar, o amânăm pentru că nu am primit toată 
aparatura, urmează să …” 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu retragerea 
proiectelor nominalizate şi se aprobă cu 21 de voturi “pentru”. 

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

modificării anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 
69/2013 privinnd 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 
2013, modificată prin H.C.L. 145/2013; 
 
 Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 339. 
 

 Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
aprobarea alocării sumei de 4.680 lei din bugetul local al municipiului Focşani 
pe anul 2013 pentru susţinerea proiectului „Moş Crăciun European" ediţia a 
VII-a, iniţiat şi organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focşani;  

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 3 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 
aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2013 a 
sumei de 7,20 mii lei pentru premierea câştigătorilor Concursului naţional de 
utilizare eficientă a calculatorului „Joc şi comunicare INFOPICI" clasele I-VI, 
ediţia a XII-a, ce va fi organizat de către Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare" 
Focşani, în perioada 6-8 decembrie 2013. 
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 D-nul consilier Radu Niţu: „în afară de ce s-a scris în raport aş vrea să 
precizez că la această acţiune participă foarte mulţi copii, peste 500, din care, 250 
prezenţi fizic la Şcoala Ştefan cel Mare din Focşani şi judeţ. Şi de asemenea, şi o 
serie de judeţe apropiate Vrancei. 
 Vreau să spun că jurizarea va avea loc pe 10.12.2013, la ora: 17, în Sala 
Multimedia şi cu această ocazie, dacă se poate, aş ruga colegii consilieri, inaugurăm 
şi această sală nouă în Şcoala Ştefan cel Mare, să fie prezenţi la această manifestare, 
o manifestare care din an în an a prins foarte mulţi adepţi”. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 341. 
 
 
 Proiectul de la  punctul 4 al ordinii de zi a fost retras.  
 

 Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 
aprobarea garantării cu 10.000.000 lei, la care se adaugă costurile aferente, a 
unei finanţări rambursabile interne/externe de 40.000.000 lei, ce va fi 
contractată de SC CUP SA Focşani, în vederea cofinanţării proiectului de 
investiţii de interes local „reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare - judeţul Vrancea" în cadrul Programului operaţional 
sectorial de Mediu 2007-2013 (POS Mediu); 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 342. 
 
 
   Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
aprobarea completării art. 2 din Hotărârea Consiliului loal al municipiului 
Focşani nr. 28/185/21.07.2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind 
aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu energie 
termică în municipiul Focşani în procent de 5% din tariful de transport, 
distribuţie şi furnizare a energiei termice şi modul de utilizare; 

  
 D-nul consilier Cătălin Vrabie:  „am discutat şi ieri în comisie şi nu a ştiut 
nimeni să ne lămurească,  de ce, în condiţiile în care ENET-ul nu reuşeşte să-şi 
plătească factura, au aceşti 5% disponibil pentru investiţii, sau pentru ce sunt, 
modernizări ? 
 Să ne explice şi nouă, ... Am solicitat să vină cineva de la ENET, este ? 
 Vă rog, logica, ca pentru orice ban pe care dvs. îi încasaţi,... eu ştiu că orice 
cotă este prevăzută de lege  ... 
 Întrebarea noastră, a consilierilor, a fost aseară, următoarea: există vreo 
posibilitate legală ca toţi aceşti bani pe care dvs. îi colectaţi din facturi, din 
contravaloarea prestării serviciilor, să fie direcţionaţi către plata facturilor către 
furnizori, inclusiv cei 5% ?  ” 
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 D-nul director Manole Merchea: „Nu. Aceşti bani trebuiesc dirijaţi, numai 
către investiţii şi atât.  
 Deci, legea spune aşa, aşa trebuie să facem. 
 Nu există posibilitatea să fie deturnaţi în altă parte, spre alte plăţi”. 
  
  D-nul consilier Cătălin Vrabie:  „să înţeleg că, având în vedere răspunsul 
dvs., noi nu avem altă soluţie, decât să acceptăm cumva, dirijarea acestor bani către 
nişte investiţii pe care ni le-aţi propus dvs., că, nu putem plăti factura cu ei”. 
 
 D-nul director Manole Merchea: „tot legea spune că această listă trebuie 
aprobată în Consiliul Local, pentru că, altfel nici nu vă deranjam ...” 
 
  D-nul consilier Cătălin Vrabie: „nu ne deranjaţi d-le director, nu cred că se 
pune problema aşa. Cred că vă deranjăm noi cu câte 35 miliarde lunar, pe dvs”. 
    
 D-nul director Manole Merchea: „îi daţi populaţiei Focşani”. 
 
  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 343. 
 
 
 Proiectele de la  punctele: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  ale ordinii de zi au fost 
retrase. 
  

  Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
rectificarea Bugetului General al municipiului Focşani pe anul 2013.  

 D-nul consilier Cătălin Vrabie:  „aşa cum a spus şi d-nul Primar la începutul 
şedinţei, foarte multe proiecte de hotărâri au suportat modificări sau amânări, datorită 
faptului că aşa cum ştiţi, s-au aprobat în şedinţă de guvern de ieri, cei 10 mil. lei, care 
vor avea destinaţia plăţii facturilor de către ENET către furnizori … în aceste 
considerente, cei 3 mii lei, care erau prevăzuţi ca şi propunere de către executiv 
pentru a mări capitalul social şi a achita rata a II-a din reeşalonare nu-şi mai au 
sensul.  

 În condiţiile acestea, vă propun următoarea repartizare a unei sume din cadrul 
celor  3 mii lei, care să acopere tot ce înseamnă, restanţe, facturi de plătit la şcoli, şi 
tot ce înseamnă, iertaţi-mă, 3 mii mii lei, adică 3 mil.lei. 

Revin, să acopere tot ce înseamnă facturi restante la şcoli şi tot ce înseamnă 
sume mici cu care putem închide nişte investiţii aflate în curs, dându-le astfel în 
folosinţă la fiecare şcoală în parte. 

Executivul a făcut o situaţie cu aceşte şcoli, eu o să dau citire sumelor, urmând 
ca diferenţa, grosul din cei 3 mil. lei să meargă în fondul de rezervă, şi să decidem 
împreună ce vom face cu ei, după ce ştim exact modalitatea în care vor ajunge cei 10 
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mil. lei în conturile Primăriei şi cât din ei vor merge pe plata facturilor, şi cât vor 
rămâne la dispoziţia Consiliului Local al municipiului Focşani. 

Aşadar, vă propun următorul amendament:  

Se suplimenteaza bugetul alocat la capitolul Invatamant cu suma de 355,60  mii lei, astfel: 
_reparatii curente:  mii lei 

         
Colegiul National 
Unirea  130,00  revizuire instalatii de iluminat, reparatii tencuieli, varuit 

 
Colegiul Tehnic 
Gh.Asachi 14,00 tamplarie  

 Colegiul Ion Mincu 34,50 reabilitare fatada 
 Colegiul Ion Mincu 4,60 asfaltare curte 
 Gradinita nr. 18 8,00 instalatii sanitare, reparatie ascensor transport hrana 
   
    
 Colegiul Economic  100,00 baza practica alimentatie publica 
 Scoala nr. 7 53,50 reparatii capitale sediu 
 Gradinita nr. 18 1,00 proiectare extindere conducta si bransament gaze 
     
Se suplimenteaza subventia alocata Ansamblului Folcloric Tara Vrancei cu suma de 472 mii lei 
pentru programe culturale luna decembrie  
Se suplimenteaza cu 1,2 mii lei bugetul Cantinei de ajutor Social - salarii 
     
Se majoreaza fondul de rezerva bugetara cu suma de 2.171,20 mii lei 
Se diminueaza cu 3.000 mii lei capitolul Combustibili si energie , articolul Participarea la capitalul  
social al societatilor 
comerciale 

 

D-nul consilier Radu Niţu :  „mergând pe linia pe care a spus-o d-nul 
consilier Vrabie, aş vrea să fac un amendament pentru Şcoala Ştefan cel Mare.  

Alocarea unor sume, 10 mii lei, pentru rezolvarea unor probleme care sunt de 
necesitate în şcoală”.  
 
D-nul consilier Neculai Tănase: „voiam să întreb, nu am înţeles foarte bine. Deci: 
din cele 35 miliarde lei, ca să vorbim în lei vechi, pentru că ne încurcăm  
în lei noi şi lei vechi, câţi rămân pentru ENET, nu am înţeles foarte bine ce a spus  
d-nul consilier Vrabie ? ” 
  
 D-nul consilier Cătălin Vrabie:  „ reformulez. Deocamdată, pentru ENET, nu 
rămâne nimic. Având în vedere că s-au aprobat cei 10 mii lei care acoperă facturile pe 
care le avem, sau ceea ce am garantat noi şi scadenţarul cu care am fost de acord, 
deocamdată pentru ENET nu se alocă nimic. 

Am decis să alocăm către lucrările de la şcoli, aşa încât să le închidem, sau să 
le plătim facturile care erau restante la momentul actual care însumează în jur de 2 
miliarde, 2 miliarde şi ceva,  3, groso-modo. Diferenţa urmând să meargă în fondul 



 12

de rezervă şi de acolo, vom decide în şedinţa următoare, după ce vom şti exact câţi 
bani se duc la ENET, vom decide ce facem cu restul de bani. 

Aceştia pe care-i punem acum deoparte şi ce rămâne din cei 10 mii lei, dacă nu 
se consumă integral cu plata facturilor”. 

 
D-nul consilier Neculai Tănase: „da. Acum am înţeles. Mi se pare o soluţie 

bună de a repartiza o parte din aceşti bani … mai mult în învăţământ am văzut că s-au 
repartizat”. 

 
D-nul consilier Aurel Bâcu: „am văzut că sunt nominalizate 6 unităţi şcolare, 

plus intervenţia d-lui consilier Niţu cu Şcoala Ştefan cel Mare. 
Dacă facem săptămâna viitoare o şedinţă de îndată, de ce ne grăbim. Poate mai 

sunt  şi alte unităţi. Oraşul nu are numai 6, sunt convins că sunt şi alte unităţi cu nevoi 
urgente. 

Să lăsăm directorii să ne dea până, luni, marţi, o solicitare, să le selectăm. Bine, 
am înţeles, astea sunt lucrări în curs, facturi restante şi datorii. 

A fost o sugestie”. 
 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „dacă mai apare pentru săptămâna viitoare, 
aşa, nu este nici o treabă, rezolvăm”. 
   
 D-nul consilier Aurel Bâcu: „am înţeles”. 
 
 D-nul consilier Cătălin Vrabie:  „ sigur că nevoi sunt mult mai multe, decât 
avem noi pe lista asta. Astea   sunt doar situaţii unde avem facturi. Deci, lucrări 
executate şi facturate, să nu intrăm cu datorii în anul viitor sau lucrări unde, cu aceste 
sume mici, finalizăm lucrarea şi o dăm în folosinţă. 
 
 Sigur, noi mai avem şi multe alte nevoi la toate şcolile din judeţ, dar acelea nu 
au intrat acum, tocmai pe acest considerent, dacă vom face o extraordinată le vom 
discuta atunci ”. 
 
 D-nul consilier Neculai Tănase: „din aceste alocări care s-au amintit mai 
înainte, am văzut că pentru Ţara Vrancei vreţi să repartizaţi 4 miliarde, parcă aşa am 
înţeles.  
 Nu că aş avea ceva împotrivă, dar voiam să ştiu pentru ce sunt aceşti bani, dacă 
este posibil să detailaţi un pic”. 
 
 D-nul consilier Cătălin Vrabie : „ după cum ştiţi, aşa cum au fost în fiecare 
an, vin sărbătorile de Crăciun. 
 Noi şi anul trecut am avut acel Târg de Crăciun, am avut acele manifestări care 
au avut un succes foarte mare la copii. Vă aduceţi aminte că a fost patinuarul … 
sâmbăta, duminica, ş.a.m.d.  
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Propunerea a fost din partea executivului, ca şi în acest an să încercăm să 
facem un asemenea program care să ţină pe perioada sărbătorilor, motiv pentru care 
s-a solicitat alocarea acestor sume”. 

 
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, 

nefiind adoptat cu 21 voturi „abţineri”. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele d-lor consilieri  
Cătălin Vrabie şi Radu Niţu şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”  devenind hotărârea 
nr. 344.   
 

 Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Formaţia Corală 
Tradiţională „Pastorala" Focşani. 

 D-nul consilier Radu Niţu : „ aş vrea să propun un amendament, pentru art.1. 

Aprobarea cu data de 1 ianuarie 2014 a organigramei statului de funcţii şi 
numărului de personal pentru Formaţia Corală Tradiţională „Pastorala" Focşani. 
Avem şi aici, se împlineşte 35 de ani, şi este o formaţie care este cunoscută în ţară şi 
chiar peste hotare”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, 
nefiind adoptat cu 21 voturi „abţineri”. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier Radu 

Niţu şi se adoptă cu 21 voturi „pentru”  devenind hotărârea nr. 345. 
 
 
   Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 
aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru 
Cantina de Ajutor Social 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 18 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind modificarea 
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 116/2013 
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru 
Primăria 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. 347. 
 Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 
transformarea în statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor al municipiului Focşani a postului de referent, clasa III grad 
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profesional asistent, în vederea promovării într-un grad profesional superior a 
funcţionarului public încadrat pe acest post. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 348. 
 
 
 Proiectele de la  punctele: 20 şi 21  ale ordinii de zi au fost retrase.   
  
   

Se prezintă punctul 22 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.  

 
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 23 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării 
unor bunuri inventariate în 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. 350. 
 

Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 
aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pentru perioada 01.12.2013-
31.07.2016 către Societatea Naţională Crucea Roşie - filiala Vrancea a spaţiului 
în suprafaţă utilă de 156,22 mp, din incinta PT nr. 40 din str. Mihai Eminescu, 
ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, în vederea derulării 
proiectelor „Masa pe roţi" şi „Banca de alimente". 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 351. 
 
 
 Proiectul de la  punctul: 25  a ordinii de zi a fost retras.    
  
     

 Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând 
domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, 
pentru extinderea acestora. 
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 D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „trebuie 
să vă reamintesc ceea ce am discutat şi aseară la comisii: poziţia a II-a, verificând 
ieri, am constatat că suprafaţa ce urma a fi concesionată, face parte din domeniul 
public, motiv pentru care, vă rog să discutăm fără această poziţie şi urmează probabil 
în luna decembrie să facem o propunere pentru concesionare prin licitaţie publică, nu 
încredinţare directă”. 

D-nul Primar Decebal Bacinschi:   „ la art. 1, Caua Alexandru şi Caua Maria, 
trebuiau să prezinte, toate avizele şi acordurile, dacă le aduceau până astăzi, intrau cu 
acest proiect. Nu sunt alte probleme. Neprezentând, părerea mea este să nu-l aprobăm 
şi să îl trecem … data viitoare când vor aduce toate avizele şi acordurile”. 

Se supune la vot art.1 din proiectul de hotărâre şi  nu se adoptă cu 21 voturi 
„abţineri”, articolul 1 nu a fost aprobat. 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „art.2 nu-l mai supuneţi la vot, pentru că 
înţeleg că are o problemă de domeniul public şi nu trebuie să-l supunem la vot în 
momentul acesta” 

 
Se supune la vor art.2 vot din proiectul de hotărâre şi  nu se adoptă cu 21 

voturi „abţineri”, articolul 2 nu a fost aprobat. 
 
Se supune la vot art.3 din proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 voturi  

„pentru”. 
 
Nu mai sunt discuţii, se supune la vot întregul proiectul de hotărâre şi se adoptă 

cu 21 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.352. 
 

Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului 
Focşani nr. 262/2013 privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a 
unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente 
construcţiilor existente, pentru extinderea acestora. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 353. 

Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 
aprobarea vânzării fără licitaţie publică publică, a terenului în suprafaţă de 
19,00 mp situat în Focşani, bdul. Gării nr. 28, judeţul Vrancea, T.30 P 1745% ce 
aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Cristian Alexandru-
Theodor;  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 354. 
 
 
 



 16

 Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
aprobarea vânzării fără licitaţie publică publică, a terenului în suprafaţă de 
24,00 mp situat în Focşani, bdul. Bucureşti nr.25, judeţul Vrancea, T.209 P 
11422 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Giurgiu 
Lăcrămioara 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 355. 
 
 
 Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 
aprobarea vânzării fără licitaţie publică publică, a terenului în suprafaţă de 
49,00 mp situat în Focşani, str. Simion Bărnuţiu nr. 4, ap. 18, judeţul Vrancea, 
T.162 P 6419 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC 
COM POLEMIC SRL. 
  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 
voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere” a d-nului consilier LIlian Ilie,  devenind hotărârea 
nr. 356. 
 
 
 Se prezintă punctul 31 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. 167/2013 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. 357.  
 
 
 Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 
aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focşani, 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. 358.  
 
 
 Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 
aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe cu 
chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii 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. 359.  
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 Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 
aprobarea Raportului consultării şi informării publicului nr. 50737 din 
13.11.2013 privind documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
"Dezvoltarea unei infrastructuri de producere a energiei electrice prin utilizarea 
şi exploatarea energiei fotovoltaice - centrală fotovoltaică" - Focşani, extravilan, 
T 91, P 459/1, nr. cadastral 3816N; 
  
 D-nul consilier Neculai Tănase: „l-aş ruga pe d-nul Primar să ne dea mai 
multe detalii despre acest proiect, pentru că eu chiar am vrut să citesc, dar nu am 
înţeles foarte multe”. 
 
 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „un investitor doreşte să construiască 
această staţie, practic sunt nişte panouri solare, a cumpărat nişte teren la Staţia 110, în 
spatele CFR-ului, spre rampa de gunoi, acolo, şi doreşte să construiască această 
treabă. 
 Această documentaţie a fost supusă aprobării CTE-ului, Comisiei Tehnice. Au 
fost de acord, şi acum noi avem obligaţia să-l supunem aprobării.  
 Este teren cumpărat, este treaba lor, 2 hectare şi jumătate, nu ştiu de la cine a 
cumpărat. Cineva particular”.   
  
  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 35 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 2013. 

D-nul consilier Marius Iorga: „referitor la acest proiect de hotărâre aş 
propune pe d-nul consilier Dragoş – Puiu Horhocea, dacă sunt şi colegii în asentiment 
cu propunerea mea”.  

 
  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 36 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Focşani şi 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia. 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „grupul USL îl propune pe d-nul consilier 
Ionuţ Mersoiu.” 

Preşedinte de şedinţă dl. Dorian Alecsandrescu: „propun ca din comisia de 
numărare a voturilor să facă parte d-ra consilier Manuela Axente, d-nul consilier 
Tudorel-Daniel Trofin şi d-nul Radu Niţu”. 
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 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-nul  Ionuţ Mersoiu          21   -          - 
 
Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.362. 
 
 
 
 
 
  Se prezintă  Secţiunea a II a – discuţii, declaraţii politice. 
 

 
Preşedinte de şedinţă dl. Dorian Alecsandrescu: solicită înscrieri la cuvânt. 
 
 
D-nul consilier Neculai Tănase: „nu vreau să fac neapărat o declaraţie 

politică, voiam doar să întreb, pentru că mi se pare cea mai scurtă şedinţă pe care am 
ţinut-o până acum, voiam să întreb de ce s-au retras aceste proiecte. 

În primul rând aş dori să-l întreb pe d-nul Primar, v-am văzut ieri acolo la 
tovarăşul Lic King, şi nu ştiu … eram curios de ce s-au retras.  

Ori vin chinezii acum şi nu ştim noi”. 
  
D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „noi, avem de achitat o sumă către Gaz de 

France, de 35 miliarde lei, 3,5 mil. lei.  
Din această sumă, cam 5 miliarde era subvenţia pe care noi trebuie să o plătim 

şi 30, ce am reuşit să adunăm din bugetul anului acesta, tot ce a mai rămas. N-am 
cheltuit 170 mil. lei pentru proiectare, ş.a.m.d. şi am strâns banii aceştia în condiţiile 
în care în şedinţa de astăzi, noi trebuia să aprobăm mărirea capitalului social la ENET 
cu 3 mil. lei, şi 0,5 ce reprezintă subvenţia. 

În condiţiile în care, în şedinţa de Guvern, ieri, am înţeles că a fost repartizată o 
sumă de bani pentru achitarea datoriilor, este şi normal acum, să aşteptăm să vedem, 
să vină aceşti bani, să ni se repartizeze şi funcţie de treaba aceasta, să luăm o decizie. 

În cursul săptămânii viitoare, ori luni, ori marţi, depinde când o să primim 
această comunicare, o să avem o şedinţă extraordinară, prin care o să vedem cum o să 
repartizăm banii aceştia şi cum vor fi ei dirijaţi. 

Din acest  motiv, am zis că toate proiectele care fac trimitere la bani, să le 
retragem şi să le introducem în şedinţa extraordinară pe care o s-o avem aşa cum  
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v-am spus, marţi, miercuri. Totul depinde de data când vom primi comunicarea 
acestor bani. 

Astăzi am vorbit, să nu ne atingem de banii aceştia, să-i ducem în fondul de 
rezervă, să-i lăsăm acolo, pentru că nu ştim ce se întâmplă, depinde pe ce linie vor 
veni aceşti bani. Este ajutor de stat, este subvenţie, să vedem cum îi putem cheltui. Iar 
în condiţiile în care avem posibilitatea, o să vedem cum îi împărţim”. 

 
D-nul consilier Radu Niţu: „aş vrea în primul rând să-l parafrazez pe d-nul 

consilier Tănase, pentru că sunt mandatat de foarte mulţi cetăţeni să mulţumim  
d-nului Primar pentru prezenţa zilnică şi activă în cartierul Mândreşti, în dinamizarea 
lucrărilor care se execută acolo …” 
 
 D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „şi cei care mă înjură …” 
 
 D-nul consilier Radu Niţu: „mai sunt şi greutăţi, probleme sunt, dar sunt 
dinamizaţi, se pare că dacă şi timpul mai ţine cu noi acestea se vor rezolva, nu în 
totalitate, dar se vor rezolva mare parte. 

Dar, aş ridica două probleme.  
Una, spre str.Bălţii, care duce spre un izlaz, este o porţiune pe care nu s-a pus 

nici un pic de piatră pe ea, nu este cuprinsă, nu ştiu din ce motiv. Astea le ştiţi şi dvs. 
că sunt foarte multe probleme, au fost şi sunt. Au fost unele din ele rezolvate, altele 
urmează să fie rezolvate . 

Pe str.Bălţii care duce spre izlaz, colţ care face spre Bălţi, strada se cheamă 
Bălţi, nu este pus piatră deloc pe ea, sunt vreo 50 de case acolo. 

Doi, că tot se termină partea până la blocuri, zilele acestea, astăzi cred că se 
termină partea blocurilor. Poate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, să punem acele 
beculeţe pe care le-am pus în fiecare an şi ar merita şi copiii din zona blocurilor de 
acolo, să aibă aceste beculeţe”. 

 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „vreau să informez Consiliul Local al 

municipiului Focşani, că încercăm să asigurăm cât de cât o circulaţie atât pentru 
vehicule cât şi pentru cetăţeni în perioada de iarnă. Este foarte greu, încă mai avem 
nişte lucrări mari de făcut acolo, dar sper, am început să cărăm piatră acum, să 
balastăm. Să punem la stadiul de balast până în primăvară şi în primăvară să 
continuăm lucrările. 

Acelaşi lucru avem în zona Laminorul. SUD-ul, l-am mai rezolvat un pic.  
Am reuşit şi am rezolvat problema B-dului Unirii. Acum încercăm să rezolvăm 

în faţa Casei de Cultură a Sindicatelor, să rezolvăm trotuarele în zona aceea de acolo, 
pe Pastia. 

În orice caz, dacă ne mai lasă vremea câteva zile, le cam apropiem în mare ce 
avem de făcut, pentru că proiectul, aşa cum ştiţi şi dvs., se va finaliza la anul în luna 
iunie. 

Sper ca săptămâna viitoare să termin de asfaltat str.Brăilei. Cred că iese una 
dintre cele mai frumoase străzi din Focşani. Şi poate în perioada: 9–15–20 decembrie 
să recepţionăm şi noua centrală termică. O să vă anunţăm când va fi acest lucru. 
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Începând cu data de 9 decembrie, dânşii termină probele. Începând cu data de 9 
decembrie putem într-adevăr să facem recepţia acestor lucrări, pentru că următorii 
paşi, cred că iarăşi o să mai facem o şedinţă. 

Şedinţa ordinară din luna decembrie este pe data de 19. S-ar putea să mai 
facem încă o şedinţă în momentul în care am făcut recepţia. Să mai avem o şedinţă, 
pentru că o să trebuiască să transmitem. Primăria să transmită această centrală ENET-
ului pentru a o putea folosi. 

Rugămintea mea este următoarea. După cum ştiţi, pe data de 1 decembrie, 
avem paradă militară, avem anumite acţiuni. Toată ziua vor fi acţiuni din acestea, şi 
cred că mi-ar face o deosebită plăcere, să fim împreună la aceste manifestări”. 

 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „am ridicat problema aceasta ieri în şedinţă de 

comisie, şi eu vreau doar să o amintesc d-nului Primar. 
În parcarea din spate de la Capelă, este o parcare unde am intrat acum şi am 

săpat, nu mai pot parca acolo cetăţenii autoturismele, şi au solicitat să parcheze în 
faţă la Polivalentă. Vedeţi dacă există vreo posibilitate să parcheze temporar pe 
perioada cât se lucrează acolo în spate, în toată parcarea, să poată parca în altă parte”. 

 
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „dacă se poate, astăzi am discutat din 

nou şi am ajuns la concluzia că nu o să încapă foarte multe maşini şi am discutat, 
dacă găsim înţelegere, să parcăm pe str.Tinereţii, unde acţionează un indicator de 
oprire interzisă …” 

 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „ pe Tinereţii ?” 
 
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „pe Tinereţii, accesez cu Lidl, la 

şcoală, dacă părintele vine şi stă 2 minute cât îşi lasă copilul şi cât îl ia. Dacă este să 
găsim înţelegere pentru părinţi , să găsim şi pentru locatarii pentru că majoritatea 
parchează peste noapte acolo …” 

 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „Tinereţii este la Şcoala nr.10 ?” 
 
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „da”. 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „şi la Şcoala nr.9, dimineaţa este un flux până 

la ora 8, 8 şi 15, este Poliţia acolo, gestionează lucrurile şi nu sunt probleme, deci, nu 
ar fi o chestiune de ambuteiaj. 

Gândiţi şi dvs. o soluţie”. 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „la Sala Sporturilor, sunt de acord. Nu este 

nici un fel de problemă. Dar acolo încap 15 – 20 maşini, mai multe nu încap …” 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie „dacă există un alt amplasament, undeva în 

apropiere, îl identificaţi …” 
  
D-nul consilier  Lilian Ilie:”aş fi vrut să-i pun o întrebare d-nului Primar, dar 

trebuie să aştept … pot să spun şi eu ceva d-nule Milea, vă rog frumos. 
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D-nule Primar, am primit în audienţă săptămâna trecută câţiva locuitori ai 
cartierului Mândreşti. Am înţeles că este un caz pe care-l cunoaşteţi şi dvs.  

Este vorba de str.Trandafirului, cu str.Liliacului. Acolo, a fost totul OK, până 
când pe islazul, vis-a-vis de locuinţele persoanelor care vin de pe str.Trandafirilor, au 
fost puse în posesie mai multe persoane. Cred că ştiţi despre ce este vorba …” 

 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „nu, aici ştiu foarte bine, am dat notă 

explicativă la Poliţie … ” 
 
D-nul consilier  Lilian Ilie: „totul a fost OK cât drumul respectiv a avut 6 

metri lăţime. Între timp, el a ajuns la 3 metri. 
Dacă îmi puteţi spune şi mie, ce s-a întîmplat acolo ?” 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „deci, noi nu am vrut să dăm această 

livadă. Sau dacă am vrut să o dăm, numai în anumite condiţii.   
Unii cetăţeni, având informaţii, sau ştiu eu ce, au apelat la Justiţie. S-au dus în 

Justiţie şi au venit cu hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi am fost obligaţi să-i 
punem în posesie. 

Aceşti cetăţeni care, cred că au fost la dvs., mi-au făcut şi plângere penală, şi 
ieri chiar am dat o notă explicativă, declaraţie de cauză penală. În condiţiile în care, 
am spus că practic nu am făcut nimic decât am pus în aplicate o hotărâre 
judecătorească. 

Nu-i vina noastră, aşa că … nici nu se poate interveni acolo … ” 
 
D-nul consilier  Lilian Ilie: „şi credeţi că nu este o modalitate de rezolvare  

din punctul nostru de vedere, al Consiliului, al Primăriei ? …” 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „singura treabă, dacă reuşesc să ajungă la o 

înţelegere cu cetăţeanul respectiv, altfel, nu”.  
 
Preşedinte de şedinţă dl. Dorian Alecsandrescu  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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