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                ROMANIA  

        JUDETUL VRANCEA 

      MUNICIPIUL FOCSANI     

         CONSILIUL LOCAL      

        

 

 

 

PROCES VERBAL 

din 12 iunie 2015      

 

 
 

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

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

Municipiului Focşani. 

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

şedinţa de îndată din 12.06.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr.905/11.06.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 15 consilieri. 

Absentează d-na consilier Elena Cucu şi d-nii consilieri locali: Gheorghiţă Berbece, 

Dragoş-Puiu Horhocea, Lucian Moraru, Enache Pătraşcu  şi Lionida Milea. 

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. 
 

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

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

cadastru; 

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

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

Consiliului local; 

 d-nul Dan Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 

 d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine; 

 

          La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

    

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie prezintă proiectul ordinii de zi 

care cuprinde 9 puncte: 
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    1. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de 

Utilităţi Publice SA Focşani; 

2. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Administraţia 

Pieţelor Focşani SA; 

 

3. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focşani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani; 

                     

4. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 

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

                                                              

5. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC TRANSPORT 

PUBLIC SA Focşani; 

                                                              

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 acordării unui sprijin financiar Parohiei 

Mândreşti – „Sf. Voievozi Mihail şi Gavril” din Focşani; 

                                                             

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

obiectivul de investiţii „Extindere Cimitirul Nordic etapa a II-a situat în str. Mărăşeşti 

nr. 70, municipiul Focşani”; 

 

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; 

                         

Nu sunt discuţii şi se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 15 de voturi 

“pentru”. 

 

          Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie:  „solicit propuneri pentru 

comisia de numărare a voturilor, pentru cele 5 poziţii”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „mă autopropun”. 

 

 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „propun pe d-nul consilier Radu 

Niţu şi pe d-nul consilier Ionuţ Mersoiu”. 
            

Se supune la vot comisia de numărare a voturilor şi se aprobă cu 15 voturi 

„pentru”. 
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Se prezintă punctul 1 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; 

 

          Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie:  „solicit propuneri pentru  

desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la SC Compania de Utilităţi Publice SA Focşani”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „propun pe d-nul George Petric”. 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „propun pe d-nul Costeluş 

Hînguleşteanu”. 

 

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

vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

                             voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul George Petric               2        10                  3                  

D-nul Costeluş Hînguleşteanu     10                       2              3 

  
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 152   . 

 

 

   Se prezintă punctul 2 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;  

 

           Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie:  „solicit propuneri pentru  

desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la SC Administraţia Pieţelor Focşani SA;  

 

 D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „propun pe d-nul Cristian Constantin. 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „propun pe d-nul Georgel 

Constantin”. 

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

vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

                             voturi „pentru”     voturi  „împotrivă”        voturi „nule” 

 

 D-nul Cristian Constantin 1   9   5 

 D-nul Georgel Constantin 9   1   5 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 153. 

 

 

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

mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani la SC CUP SALUBRITATE 

SRL Focşani; 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie:  „solicit propuneri pentru  

desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani la SC CUP 

SALUBRITATE SRL Focşani; 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „propun pe d-nul Georgel Matei”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „propun pe d-na Raluca-Tatiana 

Dan”. 

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

în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

                             voturi „pentru”     voturi  „împotrivă”        voturi „nule” 

 

D-nul Matei Georgel  1   11   3 

D-na Raluca-Tatiana Dan         11     1   3 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 154 . 

 
 

Se prezintă punctul 4 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; 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie:  „solicit propuneri pentru  

desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la SC ENET SA Focşani; 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „propun pe d-nul Sergiu Balaş”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „propun pe d-nul Romeo Seciu”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie:  „propun pe d-nul Ştefan 

Frîncu”. 

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

vederea votării. 
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Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

                             voturi „pentru”     voturi  „împotrivă”        voturi „nule” 

 

D-nul Sergiu Balaş   1   11   3 

D-nul Romeo Seciu  2   10   3 

D-nul Ştefan Frîncu  9     3   3 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 155 . 

 

 

Se prezintă punctul 5 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; 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie:  „solicit propuneri pentru  

desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani; 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie:  „propun pe d-nul Petre Bitanu, 

actualul mandatar”. 

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

vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 15 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

                             voturi „pentru”     voturi  „împotrivă”        voturi „nule” 

D-nul Petre Bitanu   12   -   3 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 156 . 

 

 

Se prezintă punctul 6 al ordinii 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 ; 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „în primul rând vreau să vă spun că mă voi abţine a 

vota acest proiect de hotărâre, şi vă spun şi de ce.  

În primul rând mi se pare o sumă foarte mare care se alocă de la bugetul local. 

Cred că avem multe alte priorităţi, multe alte probleme pe care focşănenii le 

întâmpină, drumurile sunt pline de gropi, trebuie asfaltate …”. 

 

   

D-nul Primar Decebal Bacinschi:   „drumurile astea, mai avem 10 drumuri de 

făcut…”. 
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 D-nul consilier Lilian Ilie: „…curăţenie, sensuri giratorii neterminate, sunt 

gropi lăsate de cei care au făcut reparaţii şi au schimbat conducte în decursul 

timpului. 

 În al doilea rând. În acest proiect sunt alocări de sume, sunt 84 mii lei, alocaţi 

pentru un festival internaţional de folclor. 

 Eu consider că acest festival, ştiu eu, asumat în primul rând de Consiliul 

Judeţean Vrancea, pentru că este un festival care reprezintă în primul rând Vrancea şi 

nu neapărat Focşani-ul. Şi atunci o sumă aşa de mare de 84 mii lei, din 170 de mii, mi 

se pare enormă.  

 La fel, Turneul de tenis de câmp, Vrancea Trophy, este un turneu pe care 

Consiliul Judeţean Vrancea şi l-a asumat. Acum am înţeles că este ediţia a X-a. La fel 

Consiliul Judeţean ar trebui să vină cu fonduri de la bugetul Consiliului Judeţean 

pentru a susţine acest proiect”. 

 

 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie:  „d-nule Primar aţi dori să 

răspundeţi ceva …” 

 

  
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „nu sunt eu iniţiatorul proiectului…” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „atunci va trebui să schimbăm 

formularul acesta, ca să ştim cine este iniţiatorul, că scrie ing.Decebal Bacinschi. Nu 

ştiu cum o să facem, o să vedem. 

La câteva aspecte pot să vă răspund şi eu, sau pot să dau o replică. 

Toate aceste activităţi sunt în cadrul Zilelor Municipiului Focşani. Turneul 

Vrancea Trophy, după cum bine ştiţi a fost întotdeauna sprijinit şi de Primăria 

municipiului Focşani, şi nu văd de ce, în condiţiile în care avem chiar rezultate bune 

chiar pe segmentul, tenis la Focşani, să nu-l sprijinim. 

La fel, orice manifestare.  

Apropos de Vrancea Trophy, şi Consiliul Judeţean Vrancea participă şi anul 

acesta cu o sumă de bani, deşi, evenimentul este Zilele Municipiului Focşani.”. 

Aşa că, cel puţin pentru zilele definitorii, pentru sărbătorile mari pe care le 

avem, Zilele Municipiului Focşani, Festivalul Viei şi Vinului, nu cred că 170 mii lei 

este o sumă mare”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 14 

voturi „pentru”şi 1 vot „abţinere” din partea d-nului consilier Lilian Ilie, devenind 

hotărârea nr. 157. 

 

 

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

acordării unui sprijin financiar Parohiei Mândreşti – „Sf. Voievozi Mihail şi Gavril” 

din Focşani; 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „din câte ştiu, la începutul anului a fost o 

înţelegere, în care să se aloce, eu ştiu, dacă se vor aloca bani pentru biserici, să fie 

alocaţi în mod egal, sau eu ştiu, cât de cât, să nu se supere unii pe ceilalţi. 
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Văd că deja se încalcă  acea, eu ştiu, discuţie de la acea vreme.  

Dacă poate să ne spună cineva de ce sunt totuşi s-a modificat”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „cred că este de notorietate faptul 

că, un cartier cum este Mîndreşti-ul, nu are o astfel de cameră mortuară. Şi cred că 

este excepţia care va întări regula, pe care noi am stabilit-o la începutul anului. 

Faptul că dăm bani la această biserică este bine pentru toţi cetăţenii din zona 

respectivă.  

Să nu uităm că acest cartier este oarecum izolat de restul oraşului. Iar oamenii 

de acolo, chiar nu au unde să-şi ducă morţii”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi : „acelaşi lucru voiam să spun şi eu ca şi colegul 

meu Lilian Ilie. 

Înţelegerea noastă a fost să nu acordăm la nici o biserică. Sunt biserici care stau 

la coadă, sau ştiu eu, sau sunt înscrise pentru ajutoare încă de acum 2 ani de zile. 

Întrucât fondurile nu au fost suficiente, sau foarte mici, am hotărât să nu dăm decât 

pentru Catedrală. 

Deci, nu văd să facem o excepţie în momentul de faţă. Celelalte biserici care 

şi-au făcut case mortuare sau alte lucruri pe acolo, şi-au făcut şi cu ajutor din partea 

comunităţii sau enoriaşilor de acolo. 

Rog să nu se aprobe acest proiect”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „ştiţi bine, stimaţi colegi că şi 

eu am fost un apărător al principiului pe care l-am stabilit la început.  

Ştiţi bine că în comisie am discutat foarte aprins pe subiectul acesta. Cert este 

că, într-adevăr biserica de la Mîndreşti, are un anumit specific, în sensul că, aşa cum a 

spus şi colegul meu, este izolată de municipiul Focşani. 

Astea au fost argumentele. Este oarecum departe de municipiul Focşani şi chiar 

nu au unde să-şi ţină morţii, cele câteva zile, până la slujba de îngropare”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „din câte ştiu, sper să nu greşesc, ştiu că s-au alocat 

sume de bani pentru această biserică în decursul anilor. Nu cred că este prima 

solicitare a dânşilor. 

Chiar d-nul Radu Niţu poate să ne spună, dacă au mai fost alocaţi bani …”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu : „mă fac obligat să răspund colegilor, care 

bănuiesc că nu aţi mai trecut prin Mîndreşti de mult timp.  

Vreau să fac precizarea că, nu suma aceasta şi nici cealaltă care a fost dată, este 

suficientă pentru construcţia acestei case mortuare, pentru că şi cetăţenii de acolo au 

contribuit d-nule consilier, cu sume de bani şi chiar este necesar finalizarea acestei 

lucrări. 

Că nu-i oportun, că dvs. cei de la liberali, aţi împărţit bani şi la Catedrală, la 

nişte biserici, dvs. aţi împărţit aşa … este altă problemă. 

Problema este la vot şi este un lucru democratic pe care dvs. îl invocaţi de 

fiecare dată”. 
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D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin : „o scurtă replică aş vrea să-i dau 

d-nului consilier Radu Niţu. 

Din păcate, colegul nostru a uitat că în Consiliul Local al municipului Focşani 

de ceva vreme, P.N.L., mai are doar 2 consilieri şi nu ne-am putut, chiar dacă ne-am 

fi dorit să împărţim noi banii de la Catedrală în alte direcţii. 

Am făcut un amendament la buget, să reţinem din cele 10,  3 miliarde lei 

pentru alte chestiuni pentru fondul de rezervă, dar nu am împărţit la alte biserici. 

Recunosc că, nici mie nu-mi convine acest principiu pe care noi l-am stabilit şi 

acum îl încălcăm. 

Colegii noştri au votat de 2 ori împotriva acestui proiect. Acum dintr-odată au 

realizat că este un cartier izolat al Focşani-ului Mândreşti-ul. 

Era şi în primele 2 şedinţe, dragi colegi. 

Mi se pare un pic neprincipial felul în care v-aţi schimbat opinia faţă de acest 

proiect.  

Mi-e foarte greu, pentru că întâmplător am şi eu cunoştinţe, chiar şi rude mai 

îndepărtate în Mîndreşti. 

Ştiu că este o situaţie mai delicată, dar în acelaşi timp ar trebui să ne ţinem de 

nişte lucruri pe care le hotărâm de comun acord aici în Consiliul Local al 

municipiului Focşani”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu : „vreau să-i mai spun ceva d-nului coleg. 

În primul rând, dvs. sunteţi în zona a VI-a, a Mîndreştiului, deci, reţineţi 

problema aceasta. 

Doi. Acest proiect nu a picat la vot niciodată. Nu ştiu dacă vă aduceţi aminte 

foarte bine. Deci, el a fost retras.  

Aşa că astăzi este prima dată când venim cu el în plen”. 

 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 

voturi „pentru” şi 3 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri: Lilian Ilie, Tudorel-

Daniel Trofin, Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 158 . 

 

 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere Cimitirul 

Nordic etapa a II-a situat în str. Mărăşeşti nr. 70, municipiul Focşani”; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 159 . 

 

 

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; 
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 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „am rugat, dacă nu mă înşel, chiar în 

ultima şedinţă de îndată pe care am avut-o, ca proiectele pe care nu le cunoaştem să 

fie, măcar la ora şedinţei sau la ora comisiei, proiectele pe masă în formă fizică. 

 Am verificat şi e-mail-ul, nu a apărut nici în e-mail. 

 Văd că nu se înţelege solicitarea noastră de a avea o hârtie pe care să citim şi 

noi ce votăm. 

 Ni s-a spus într-un mod verbal, felul în care se alocă aceste sume. 

 Nu am în principiu, nimic  împotriva repartiţiei sumelor pentru Direcţia de 

Dezvoltare şi nici pentru Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei, dar ca principiu, am spus 

la acel moment că o să mă abţin la toate proiectele care nu vor fi însoţite de forma 

fizică pe masă”. 
  

 D-nul consilier Lilian Ilie: „şi eu susţin cele spuse de colegul meu Trofin. 

 Într-adevăr, este pentru a nu ştiu câta oară când nu primim, eu ştiu … 

comentarii la fiecare proiect”. 
 

 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „comentarii nu aveţi cum să 

primiţi. Trebuie să primiţi forma scrisă. Comentariile le facem în cadrul plenului 

Consiliului local al municipiului Focşani”. 
 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 11 

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

Daniel Trofin, Dan Buzoi şi Vasile Vasiloiu, devenind hotărârea nr. 160 . 

 

     

 Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie 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. 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         S E C R E T A R U L 

                                                                                  MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                    Cătălin Vrabie                                   Eduard-Marian Corhană 

  

                                                                                                               

       

  ÎNTOCMIT, 

                                                                                               Cecilia Trufă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC/1 ex.   


