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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  26 mai 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 26.05.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr.858/26.05.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 18 consilieri. 

Absentează d-nii consilieri locali: Gheorghiţă Berbece, Dragoş-Puiu Horhocea şi 

Cătălin Vrabie. 

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

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

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
 

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 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-na Eugenia Drăguşanu – Inspector Compartiment Proiecte; 

 

          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 1 punct: 

 

   1. 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 
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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 şi 

117/2015;  

  

Sunt discuţii referitoare la ordinea de zi şi anume : 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „aş vrea să ne precizaţi despre ce 

modificări este vorba, întrucât nu am avut timp să studiem …” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „acum am primit şi eu proiectul.  

Am înţeles că ieri şi alaltăieri, chiar şi în cursul zilei de astăzi au fost nişte 

discuţii, legat de finanţarea acestui proiect, unde noi suntem parteneri, fără nici un fel 

de cotă de participare. Nici noi, nici cei de la Vînători. 

S-au modificat un pic cotele.  

Liderul de proiect, contribuţia unde este cazul, 403-496 mii lei, reprezentând 

2% din valoarea eligibilă a proiectului. 

La proiectul pe care l-am aprobat, pentru că noi l-am mai aprobat odată, a fost 

425 mii lei. 

Vă spun imediat, exact cât a fost.  

Deci, a mai scăzut suma, pesemne că au mai fost nişte lucrări care au fost 

trecute pe lucrări neeligibile, şi din acest motiv a trebuit să se reducă această sumă. 

Da, a fost 425.723,16 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului 

şi 1.772.672,01 lei, reprezentând contribuţii la valoarea neeligibilă.  

Iar acum noi votăm această modificare pe valorile, aşa cum v-am spus un pic 

mai înainte. 

Liderul de proiect, contribuţia de 403.496 lei, reprezentând 2% din valoarea  

eligibilă a proiectului. 2.325.845,20 lei, reprezentând contribuţia la valoarea 

neeligibilă. 558.202,85 lei, reprezentând TVA-ul aferent cheltuielilor neeligibile.  

Partener 2, nimic. Partener 3, nimic. 

Celelalte prevederi  ale HCL nr.138/27.05.2013, modificată prin HCL 

nr.18/2015 şi HCL nr.117/2015, rămân neschimbate. 

Executarea hotărârii va fi asigurată conform legii de către primar, prin 

dispoziţia administraţiei publice locale, direcţiei economice, serviciul investiţii şi 

compartiment proiecte. 

Deoarece proiectul acesta trebuie depus mâine sau poimâine, acesta a fost 

motivul pentru care v-am rugat să participaţi la această şedinţă de îndată, pentru care 

am făcut-o în această zi”. 

 

Intre timp d-nul consilier Gheorghiţă Berbece a ajuns la şedinţă. 

  

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „ d-nule Primar, s-a înţeles în 

principiu. Nu am personal nimic cu a vota acest proiect. 

 În schimb, aş vrea, ca aparatul, să facă un efort, chiar dacă proiectul acesta a 

fost elaborat în cursul după-amiezii, ca măcar la ora în care ţinem şedinţa să avem şi 

noi proiectul pe mese în copie xerox. 
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 Aceasta este singura rugăminte pe care o am pe viitor când mai ţinem 

şedinţe…” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „d-nule consilier, aţi văzut când mi l-a pus 

pe masă. 

Acum l-a terminat … au fost transmise de la Bucureşti. Sunt la Bucureşti 

domnii de la Consiliul Judeţean şi au stabilit care sunt valorile, ni le-au transmis nouă 

şi cred că şi dânşii o să le aprobe în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „5 minute, puteam să mai aşteptăm, 

să înceapă această şedinţă. 

Nu, nu-i o chestiune de scuze, dar ca procedură, poate pe viitor … ”. 

 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 19 de 

voturi “pentru”.  

 

 

Se prezintă punctul 1 al ordinii 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 şi 117/2015;  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 

voturi „pentru” şi 2 voturi „abţineri” a d-nilor consilieri: Ilie Lilian şi Gheorghiţă 

Berbece,  devenind hotărârea nr. 120. 

 

     

 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. 

 

 

 

 

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

                                                                                  MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

         Elena-Luminiţa Balaban                              Eduard-Marian Corhană 

  

                                                                                                               

       

  ÎNTOCMIT, 

                                                                                               Cecilia Trufă 

TC/1 ex.   


