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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 9 martie 2010 

 
 
 

 Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie 
Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani. 

D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta 
extraordinara din 09.03.2010, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar nr. 664 / 
01.03.2010, constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 18 consilieri din totalul de 21 
de consilieri atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal, este astfel indeplinita conditia art. 
40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 Absenteaza de la sedinta d-nul consilier Adrian Colin fiind plecat la Galati la o 
videoconferinta,de dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu nu se stie nimic, iar dl. consilier 
Neagu Nistoroiu intarzie fiind implicat intr-un eveniment rutier. 
La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – primar al municipiului Focsani; 
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate; 
 d-na Micsunica Baciu – director executiv, Directia resurse umane;   
 d-na Cristina Costin – sef serviciu fond locativ; 
 d-na Mioara Huica – sef serviciu investitii 
 d-na Vasilica Petronie – consilier compartiment energetic, contracte, achizitii; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare. 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-na Maria Murgoci – director Ansamblul folcloric „Tara Vrancei”; 
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public de comunitar de evidenta persoanelor. 
 d-nul Mihai Ciobotaru –director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani; 
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani; 
 d-na Otilia Stoica – director interimar Directia de dezvoltare servicii publice Focsani; 
 d-nul Ion Gheorghe – director  Politia Comunitara Focsani; 
 d-nul Valentin Gheorghita – director Atneul Popular Maior Ghe. Pastia; 
 d-na Angela Lungu – director Cantina de Ajutor Social; 
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani. 
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani 
 la sedinta participa si directorii unitatilor de invatamant. 

 
             La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti 
ai mass-mediei locale. 
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In continuare d-na Presedinte de sedinta Doina Fodoreanu prezinta proiectele ordinii 
de zi: 
 
 1. proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului 
Focsani pe anul 2010. 
 
2. proiect de hotarare privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 89/2002 pentru aprobarea incredintarii in folosinta gratuita a 
terenului apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, str. Brailei nr. 112 DJ 204 – 
etapa a-II-a in suprafata de 6450,00 m.p., catre ANL pe durat desfasurarii Programului 
pentru dezvoltarea constructiei de locuinte pentru tineret in regim de inchiriere, modificata 
si completata prin Hotararile nr. 104/234/2004 si nr.326/2009. 
 D-na presedinta de sedinta Doina Fodoreanu face precizarea ca in sala a intrat si dl. 
consilier Neagu Nistoroiu, fiind prezenti un numar de 19 consilieri. 
 Ia cuvantul dl. consilier Paul Romeo Postelnicu “d-na presedinte de sedinta Doina 
Fodoreanu suntem in situatia de avea o sedinta extraordinara si stiu ca acest proiect de 
hotarare noi l-am mai avut pe ordinea de zi si as fi dorit ca dl. primar Decebal Bacinschi sa 
ne explice de ce l-am retras atunci si l-am pus acum.” 
 Dl. primar Decebal Bacinschi “si randul trecut in momentul in care am retras 
proiectul si acum spun acelasi lucru. Dupa aprobarea bugetului am spus ca vom aproba si 
acest proiect pentru ca este urgenta aceasta dispozitie a noastra, acest proiect de hotarare 
sa-l trimitem la ANL. Data trecuta am spus ca odata cu aprobarea bugetului vom introduce 
si proiectul cu ANL-ul.”  
 Dl. consilier Laurentiu Veber “legat tot de acest proiect de hotarare poate nu am 
inteles eu bine, la art. 1 se spune despre 6.450 mp dupa care ultimul rand spune: in sensul 
ca se trece de la 6.350 mp la 8.500 mp. Ce este bine 6.350?” 

Intervine d-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu “d-le consilier Laurentiu 
Veber m-am consultat cu dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana, discutia 
aceasta putem sa o purta in momentul in care ajungem la proiectul respectiv.” 
 Nu mai sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 19 de voturi 
“pentru”. 
 

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
Bugetului General Consolidat al Municipiului Focsani pe anul 2010. 

Ia cuvantul dl. consilier Vasile Dobre “stimati colegi dati-mi voie in calitatea mea de 
presedinte al comisiei de buget finante sa facem cunoscut asistentei prezenta in sala, cat si 
cetatenilor municipiului Focsani cu ajutorul presei asupra faptului ca astazi avem pe 
ordinea de zi doua proiecte, dintre care unul este foarte important, poate cel mai important 
proiect de hotarare, pe care noi ca si consilieri il avem in fata si trebuie sa-l aprobam in 
forma initiala sau cu amendamente in decursul unui an de zile. Acesta este proiectul 
despre care facem discutie acum, proiectul privind aprobarea bugetului consolidat al 
municipiului Focsani. Vreau sa va informez si doresc sa fac aceasta precizare, ca la acest 
proiect de hotarare toti consilierii locali, cei 21 de consilieri locali, au muncit foarte mult in 
aceasta perioada de doua saptamani de zile, a fost nevoie sa se intruneasca comisia de 
buget finante in doua sedinte si aceasta necesitate a rezultat datorita faptului ca asa cum 
ziceam, toti cei 21 de consilieri locali au venit cu o serie de amendamente pe care au dorit, 
sa le impuna,sa spunem, astazi, plenului Consiliului local. Amendamentele respective vizau 
alocarea anumitor sume de bani catre anumite proiecte ale cetatenilor municipiului 
Focsani. Astazi venim in plenul Consiliului local cu un numar de 34 de amendamente care 
au obtinut avizul comisiei de buget finante, dar  numarul de amendamente depuse de 
colegii nostrii in cele doua sedinte a fost mult mai mare. Cele 34 de amendamente le-am 
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sistematizat pe capitole bugetare si unitati de invatamant, cat si pe grupe de consilieri 
locali. Dati-mi voie sa va informez ca suplimentarea bugetului local a fost facuta cu suma 
de 2.874 mii lei asa cum spuneam repartizata pe capitole bugetare si unitati dupa cum 
urmeaza: 
- INVATAMANT = 1.044 mii lei 

Grupul PSD = 537 mii lei 
1. Gradinita nr.15  =    10 mii lei pentru loc de joaca 
2. Gradinita nr.16   =    10 mii lei pentru loc de joaca 
3. Scoala nr.8         =  140 mii lei pentru reparatii 
4. Scoala nr.9         =    50 mii lei pentru reparatii 
5. Liceul sportiv      =  100 mii lei pentru reparatii ( curte, sala de sport) 
6. Liceul de muzica  =   17 mii lei racordare bransamanet electric 
7. Scoala nr.5   = 40 mii lei din care 30 mii reparatii si 10 mii investitii   

         ( SF RK canal termic) 
8. Scoala nr.10        =    10 mii lei pentru investitii ( reactualizare SF) 
9. Gradinita nr.7      =  150 mii lei pentru investitii ( RK acoperis)  
10. Liceul pedagogic  =   10 mii lei pentru investitii ( SF separare utilitati) 

 
Grupul PNL = 109 mii lei 

1. Gradinita nr.3     =     5 mii lei pentru loc de joaca 
2. Gradinita nr.21   =  44 mii lei din care 34 mii pentru utilitati si 10 mii  

          pentru reparatii 
3. Gradinita nr.23   =  20 mii lei din care 10 mii pentru reparatii si 10 mii  

          pentru loc de joaca  
4. Liceul economic  =  10 mii lei pentru reparatii 
5. Colegiul Tehnic Valeriu Cotea = 30 mii lei pentru reparatii 

 
Grupul PDL = 398 mii lei 

1. Gradinita nr.1    =    45 mii lei din care: 40 mii pentru reparatii si 5 mii  
            pentru loc de joaca 

2. Gradinita nr.4    =  105 mii lei din care 100 mii pentru reparatii si 5 mii  
            pentru loc de joaca 

3. Gradinita nr.10   =   53 mii lei din care 48 mii pentru reparatii si 5 mii  
            pentru loc de joaca 

4. Gradinita nr.13   =    40 mii lei pentru reparatii 
5. Gradinita nr.17   =    85 mii lei pentru reparatii gradinitele 11,17 si 19 
6. Colegiul National Unirea = 50 mii lei pentru reparatii 
7. Colegiul National A I Cuza =    20 mii lei pentru investitii ( SF RK corp    

             cladire) 
 
- LOCUINTE SI SERVICII PUBLICE = 1.830 mii lei 

Grupul PSD = 1.670 mii lei 
1. Administratia Pietei   = 20 mii lei pentru investitii ( 2 masini spalat piata) 
2. Reabilitare Piata Moldovei  = 150 mii lei – investitii 
3. Reabilitarea unor strazi in Municipiul Focsani = 1.500 mii lei  

 
Grupul PNL = 160 mii lei 

1.  Studiu solutii intersectii B-dul Republicii–B-dul Unirii, B-dul Unirii–str.Mr.Gh Pastia 
      = 10 mii lei 

2.  Studiu fezabilitate strazi   = 60 mii lei 
3.  Expertize risc seismic cladiri   = 10 mii lei 
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4.  Expertize tehnice cladiri   = 10 mii lei 
5.  PUZ locuinte sociale Tisa   = 10 mii lei 
6.  Studii geo  locuinte sociale Tisa  = 15 mii lei 
7.  Studii topo locuinte sociale Tisa  =   5 mii lei 
8.  Actualizare SF locuinte sociale Tisa  = 20 mii lei 
9.  3 gigacalorimetre Bloc L1-L2   = 20 mii lei 
Acestea au fost cele 34 de amendamente care au trecut prin comisia de buget 

finante ca fiind avizate favorabil, acestea au fost sumele, aceasta a fost munca noastra, ca 
si consilieri, din cadrul Consiliului local si cu aceste amendamente venim in plenul 
Consiliului local, in fata presei si in atentia cetatenilor municipiului Focsani pentru a fi, daca 
se poate, un pic mai bine anul acesta pentru fiecare dintre noi.” 

Dl. consilier Danut Popoiu “as avea cateva nelamuriri, inteleg ca principalele directii 
in fundamentarea bugetului a fost si aceea de intensificare a masurilor de rationalizare a 
cheltuielilor. In aceste amendamente, cele 34 plus 1 pe care il va face colegul meu, este o 
suma de 2.844 mii lei, aici intra 1.500 mii lei reabilitarea unor strazi din municipiul Focsani. 
Noi am mai avut discutii si cred ca vom mai avea discutii pana la sfarsitul mandatului, atata 
vreme cat exista un imprumut de 250 miliarde bani vechi, pentru reabilitarea strazilor, 
banuiesc ca 1.500 mii lei sunt luati sub forma de imprumut din acel imprumut si banii 
acestia vor veni inapoi, pentru ca nu inteleg sa venim cu finantare dubla in reabilitarea unor 
strazi din municipiul Focsani. A doua chestiune pe care o am neclara este legata de primul 
punct aici la locuinte si servicii publice studiu solutii intersectii B-dul Republicii–B-dul Unirii, 
B-dul Unirii–str.Mr.Gh Pastia = 10 mii lei, v-as ruga sa luati in calcul ca si eu ma oblig sa 
fac un studiu pentru solutie cu jumatate din suma pe care sa-i donez undeva, nu inteleg 
chestia aceasta studiu solutii pentru respectivele intersectii. Cealalta chestiune pentru care 
as vrea raspuns este studiu de fezabilitate strazi iarasi 60 mii lei, aceste studii de 
fezabilitate pe care noi le-am pus in discutie in momentul in care isi pierd valabilitatea 
incepem din nou sa le facem, ori intr-un an de criza consider ca trebuie sa gandim foarte 
bine miscarile pe care le facem. Deci recapitulez, o data reabilitarea strazilor cei 1.500 mii 
lei de unde vor fi luati si daca vor fi luati din acea suma de 250 miliarde, nu inteleg ce 
inseamna studiu solutii pentru cele doua intersectii si studii de fezabilitate pentru strazi. Cat 
priveste interventia colegilor pentru investitii in scoli nu pot decat sa le multumesc, este bun 
si atat, desi cu siguranta sunt probleme suficiente, dar incet, incet poate le rezolvam.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “d-nilor consilieri ceea ce va spun acum, o sa spun si 
maine la presa, pentru ca vreau sa am maine o conferinta de presa. E vorba de refacerea 
strazilor, bulevardelor din municipiul Focsani. B-dul independentei,     b-dul Unirii, b-dul 
Bucuresti, Cuza Voda, Bucegi sunt prinse in acel program de reabilitare, noi sa putem 
incepe aceste lucrari cred ca va mai dura cel putin doua luni de zile pana rezolvam 
problema imprumutului. Am incercat un lucru, sa reparam ceva pe b-dul Independentei, am 
vazut ce se intampla si am spus ca este pacat sa cheltuiesc niste bani acum si peste o 
luna, o luna si jumatate sa scot si sa-i arunc deoparte. Am avut urmatoarea discutie cu d-nii 
viceprimari si ce cei de la Vega, pentru ca noi avem cu Vega contractul in derulare, am 
spus in felul urmator “n-ar fi corect sa va apucati dumneavoastra de b-dul Independentei?” 
De luni sa incepem sa refacem b-dul Independentei asa cum el este in documentatie fara a 
mai umbla acum cu alte cheltuieli, sa facem o cheltuiala inutila de bani. In aceste conditii 
noi nu putem sa atacam o lucrare decat daca facem dovada sursei. Am luat de la alt capitol 
si am luat de la Directia de Dezvoltare Servicii Publice 15 miliarde lei vechi, i-am dus pe 
investitii, firma va incepe sa lucreze, cred ca daca vremea ne permite vom incepe b-dele de 
luni sa lucram la ele, in conditiile in care vom perfecta acest imprumut cu acordul 
dumneavoastra bineinteles, banii ii vom duce la locul lor, de acolo de unde i-am luat, iar cei 
de la Vega vor fi platiti din imprumutul pe care noi il facem. Pentru a avea asigurata sursa 
acesta a fost motivul pentru care s-au adus acesti bani. Am avut o discutie referitor la Piata 
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Unirii si am spus ca ar fi corect in momentul in care Piata Unirii va fi finalizata sa rezolvam 
si problema intersectiei de la b-dul Unirii – Republicii, in fata la catedrala, b-dul Unirii cu Gh. 
Pastia si cu Unirea Principatelor si in aceste conditii cred ca ar fi corect sa prevedem un 
studiu, sa vedem ce putem face in zonele respective si din imprumutul acesta sa prevedem 
niste bani sa putem termina odata cu cei de la piata si acest tronson, sa finalizam toata 
zona centrala a orasului. Acesta este motivul pentru care noi am prevazut niste bani pentru 
aceasta treaba. Din banii acestia pe care noi i-am imprumutat acum avem studii de 
fezabilitate si indicatori aprobati, ar mai ramane o anumita suma de bani, nu stim exact 
pentru ca acum tragem linie sa vedem, noi indexam contractele cu inflatia, cati mai raman, 
iar acesti bani care mai raman sa vedem pe ce strazi vrem sa-i investim si in aceste conditii 
acesti bani reprezinta o rezerva pentru noi in conditiile in care vom comanda studiile de 
fezabilitate pentru strazile ce urmeaza a fi reabilitate.”  

Dl. consilier Cristinel Susu “as mai dori sa facem un amendament pentru gradinita 
15 in valoare de 60 mii lei, daca tot ne vin niste bani inapoi, pentru ca patuturile din 3 Sali 
de clasa, adica 70 de patuturi cu saltele sunt foarte deteriorate si macar in 6 sali de clasa 
sa le punem parchet.” 

D-na consilier Mioara Lazar “fata de amendamentele pe care le-am depus  asa cum 
a spus si dl. consilier Vasile Dobre as vrea sa mai fac o propunere. As dori ca in proiectul 
de termoficare pe 2010 sa fie prins pentru modernizare PT8, care este aici in zona, 
aproape si nu intamplator ridic aceasta problema acum, pentru ca s-au plans cetatenii 
arondati acestui punct PT8, ca au probleme deosebit de grave cu apa calda, din acest 
considerent va rog foarte mult sa luati in calcul si aceasta modernizare a punctului PT8.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “eu as vrea sa-i dau un raspun d-lui consilier Cristinel 
Susu, la ora actuala la gradinita nr. 2 dupa Al. Sihleanu avem patru Sali de clasa mobilate 
in totalitate, mobilier nou adus cu bani aprobati de dumneavoastra anul trecut, perdele 
saltele, absolut tot. Consider ca in acest an de criza este pacat sa tin patru sali de clasa 
inchise si nu intra nimeni, pentru ca nu sunt folosite si sa cheltuim niste bani pentru 
mobilier. Putem eventual sa transferam acest mobilier, in acest an, de la gradinita nr. 2 la 
gradinita nr. 15, o sa vedem, o sa facem o analiza cu cei de la invatamant, cu inspectorul 
care se ocupa de gradinite si le putem lua transferate de la o unitate la alta fara sa mai 
cheltuim, avem exact patru sali de clasa perfect mobilate. 

Intervine dl. consilier Cristinel Susu “inseamna d-le primar Decebal Bacinschi ca mai 
raman banii pentru parchet, in jur de 30 mii lei.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “daca ar fi sa dam mobilierul acesta vin si acestia 600 
de care ati spus dumneavoastra.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “vroiam sa spun asa, sa ne reamintim cu totii ca timp de 
doua saptamani am lucrat la acest proiect de buget si fiecare dintre noi am venit cu foarte 
multe amendamente in cadrul comisiei de buget finante. Am convenit in ultima sedinta ca 
posibilitatile noastre in momentul de fata sunt cele pe care le-am prezentat cu acordul 
intregii comisii de buget finante unde participa fiecare grup din cadrul Consiliului local. De 
aceea v-as propune stimati colegi sa incercam sa nu venim in continuare cu noi 
amendamente pentru ca in felul acesta vom da posibilitatea sau ne veti obliga pe toti dintre 
noi sa venim. Sedinta de astazi se va termina foarte tarziu, daca este sa dam frau liber la 
cate necesitati sunt la nivelul municipiului Focsani va spun ca se lungeste foarte mult 
aceasta sedinta, iar sursele de finantare sunt asa cat stim ca sunt. De aceea cred ca este 
bine sa ne oprim din acest punct de vedere si daca in cursul anului vom mai avea resurse 
la rectificarile bugetare care vor fi, vom putea sa facem si sa promovam si alte investitii.” 

Dl. consilier Danut Popoiu “eu stiu ca acasa discutiile pe buget se termina ceva mai 
repede, aici rugamintea mea d-le consilier Vasile Dobre este sa-i lasati si pe ceilalti din 
celelalte comisii care nu au participat la discutie si nu cred ca dumnealor gresesc prea mult 
daca vin cu o propunere din aceasta. Eu mai am o nelamurire, diminuarea bugetului local 
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cu suma de 2.844 mii lei se face dupa cum urmeaza 2.544 mii lei de la capitolul bugetar 
combustibil si energie terminca –subventii, intrebarea mea, se intentioneaza in a doua 
parte a anului sa se mareasca pretul la gigacalorie, de asa maniera incat sa facem rostul 
de acesti bani? Nu inteleg 2.544 mii lei de la capitolul bugetar? Ceilalti 300 mii lei am 
inteles ca-i luam de la sport, este o chestiune pe care poate dl. consilier Daniel Gongu sa o 
discute, dar se intentioneaza sa se mareasca pretul la gigacalorie in partea a doua a 
anului.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “daca suma este fixa, noi trebuie sa ne invartim in ea, 
pentru ca nu putem iesi din aceasta suma, trebuia sa luam de undeva ca sa suplimentam 
propunerile dumnevoastra. Singura solutie era sa luam de la energie termica pentru ca 
acolo dam 200 si ceva miliarde de lei vechi, aproape 300 miliarde. Traiesc cu impresia ca 
Guvernul pana la sfarsitul anului ne va aloca intreaga suma pe care dansii trebuie sa ne-o 
aloce pentru subventii, ca dupa cum stiti nu ne-a alocat decat 65% si in conditiile in care ne 
aloca intreaga suma, atunci ne permitem ca sa reducem aceasta suma din subventia 
pentru caldura.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan “este pentru prima data cand am avut maniera aceasta 
de lucru in ceea ce priveste sedintele de la comisia de buget. Tin sa-i reamintesc d-lui 
consilier Danut Popoiu ca au fost invitati la lucrarile lor toti consilierii din acest consiliu, toti 
consilierii au facut amendamente si ceea mai mare parte a propunerilor dansilor se 
regasesc in acestea. Mai mult decat atat faptul ca am  facut-o in doua etape aceasta 
comisie, a dat timp atat aparatului tehnic al Primariei, cat si domnilor consilieri sa faca 
amendamente care isi pot gasi un suport real in bugetul municipiului Focsani. Eu cred ca 
acest buget asa cum este el conceput este unul exceptional avand in vedere faptul ca 
suntem intr-o perioada de criza. Cred ca celelalte probleme si celelalte amendamente pe 
care ceilalti consilieri le-au facut se vor regasi intr-o eventuala rectificare de buget, mai pe 
la mijlocul anului acesta. De aceea  stimati colegi va propun sa trecem la votul acestui 
buget cu amendamentele comisiei de buget.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan ”indiferent ce am face noi nu ne putem intinde mai mult 
decat ne este plapuma. Daca vedeti in amendamente grupul nostru a facut ca valoare mai 
putine, nu ca nu am avut si nu am avea idei, dar este clar ceea ce am inteles eu in aceste 
doua sedinte si sunt dispus sa stau chiar si pana maine, daca venim cu surse la buget. 
Avem si acest drept d-le primar Decebal Bacinschi, sa venim cu venituri si dupa ce l-am 
stabilit pe acesta mai facem doua sedinte si-l impartim si pe acelea, dar atata timp cat nu 
avem aceasta este situatia si nu este numai in Focsani. Eu zic ca atat cat s-a dezbatut este 
suficient ce date avem acum si v-as propune d-na presedinta de sedinta Doina Fodoreanu 
sa votam bugetul asa cum a rezultat din aceste analize. Sunt consilier de trei mandate si 
niciodata un buget nu a fost dezbatut si analizat cum s-a analizat acum.”   

Dl. consilier Neculai Tanase “este clar ca orice constructie bugetara nu poate sa fie 
perfecta, intotdeauna va fi loc de a se face mici modificari. In acelasi timp suntem cu totii de 
acord ca aceste modificari au si ele limita lor datorita situatiei sau suntem mult mai limitati 
fata de alti ani. Insa trebuie sa tineti cont si de anumite chestiuni de traditie din orasul 
nostru si as vrea sa ridic problema punctual. Stiti acele mese ale sahistilor din parc, acum 
am inteles ca va fi daramat acolo d-le primar Decebal Bacinschi este adevarat? As fi vrut 
sa alocam si cred ca este o chestiune modica pana la urma, dar este o activitate 
traditionala acolo a sahistilor, a celor impatimiti cu sahul, ori reconstruim acolo, ori 
reconstruim in alta parte. As vrea ca sa prindem acest lucru pentru ca este important. In al 
doilea rand eu am vazut ca in constructia aceasta bugetara s-a pus foarte putin accentul pe 
constructia de parcari, pentru ca noi am votat o hotarare prin care se ridica acele 
autoturisme parcate ilegal, ceea ce este foarte corect, insa am ramas oarecum datori fata 
de cetatenii orasului Focsani si a celor care ne viziteaza cu posibilitatea de a parca aceste 
autoturisme si eu cred ca ar fi fost bine sa dam mai multa importanta acestor parcari care 
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sunt necesare dealtfel si de asta sunt convins ca nimeni nu contesta acest lucru. Un al 
treilea punct pe care as vrea sa-l ating este faptul ca, acum poate eu gresesc, nu am vazut 
un capitol cu banii pe publicitate, acesti bani unde se duc in ce capitol?” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “prima problema aceea cu sahistii, acum ploua, le uda 
banii. Este adevarat va trebui sa vedem un pic ce se intampla la acest capitol pentru ca 
acolo se joaca sah, table pe bani si va trebui sa eliminam acele persoane care nu vin acolo 
decat sa joace pe bani niste jocuri de noroc, ceea ce nu mi se pare corect. Noi va trebui sa 
demolam acolo pentru executia pietei, in piata este prevazut un chiosc unde sambata, 
duminica asa cum a fost odata in parcul nostru va putea canta fanfara sau sa fie spectacol, 
ei vor putea sa-si desfasoare in continuare activitatea in aceasta zona a parcului, vor avea 
suficient loc pentru astfel de activitati, in proiectul teatrului au prins si aceasta zona unde 
dansii isi pot desfasura aceasta activitate. De parcari noi nu am evidentiat si nu am dat bani 
special pentru parcari, poate ar fi trebuit s-o facem, dar datorita faptului ca banii sunt asa 
cum sunt, atunci noi aceste parcari le avem prevazute in proiectul de refacere a 
bulevardelor, asa cum am facut pe str. Cuza Voda, avem prinsi acum bani sa vedem ce 
facem cu parcarile din spatele blocurilor de pe b-dul Bucuresti. Va trebui odata cu 
reabilitarea acestor drumuri si bulevarde sa rezolvam si o parte din parcari. Nu stiu cate din 
ele, depinde cum ar sa ne ajunga banii, dar in capitolul investitii drumuri vor intra si aceste 
parcari.Banii din publicitate sunt venituri si se contabilizeaza in bugetul pe care il avem noi 
la ora aceasta, noi nu platim taxe de publicitate, ceea ce platim noi sunt anuturile pe care le 
facem cu sedintele ordinare, extraordinare pe care le avem.” 

Dl consilier Neculai Tanase “revin la acei sahisti, este bine cum spuneti 
dumneavoastra, dar este insuficient. Daca in acel parc nu este loc, haideti sa gasim un colt 
in Parcul Shuman de exemplu, si acum nu putem sa discutam despre toti ca joaca pe bani, 
sunt oameni care intr-adevar sunt pasionati de acest sport si i-am vitregi asa daca o sa 
poata sa joace sah numai in acel chiosc este mult prea putin si eu va spun, parerea mea 
este o chestiune de traditie.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “aveti perfecta dreptate, rugamintea mea este 
urmatoarea, avem comisia de cultura haideti sa-i invitam pe reprezentantii dansilor putem 
sa luam constructia existenta sa o mutam in alta parte, o taiem practic si o ducem in alta 
parte, nu este nici un fel de problema, dar sa vedem ce discutii purtati dumneavoastra din 
comisa de cultura impreuna cu dansii si atunci o sa-i ducem in alt parc.” 

Dl. consilier Daniel Gongu “cum spunea si dl. consilier Danut Popoiu, problema CSM 
2007 Focsani. D-le primar Decebal Bacinschi noi saptamana trecuta am avut o sedinta a 
comitetului director si acolo am stabilit ca vom taia asa cum     s-au pronuntat sau cum au 
solicitat colegii de la PSD o anumita suma de bani din bugetul alocat clubului. N-am inteles 
sa taiem 900 mii lei, 1 miliard lei vechi si sa trecem la capitolul fonduri proprii, venituri 
proprii suma de 300 mii lei. Acum cu acesti 300 mii lei taiati de la subventie sa spun sincer 
ca trebuie sa luam niste masuri radicale in sensul ca va trebui sa renuntam la numite sectii 
din cadrul clubului din cele 8 sectii pe care le cunoastem cu totii, nu stiu ce sectii, dar cu 
acesti 300 mii lei taiati, stiti bine s-a facut o analiza, s-a prezentat situatia financiara a 
anului 2009, cheltuieli, venituri si tot ce a fost acolo si am luat niste decizii, am hotarat sa 
mai scadem de undeva, dar de la 1 miliard la 3 miliarde eu consider ca este destul de mult 
taiat.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “oricum ramane valabila acea hotarare luata in 
consiliul de administratie, au fost de acord si ati fost de acord si dumneavoastra.    D-le 
director Lupu de la Liceul de constructii, vreau sa va intreb un lucru, avem posibilitatea sa 
servim masa, prinz, seara la 60 - 70 de persoane la dumneavoastra contra cost? Cred ca 
in cursul zilei de maine vom veni la dumneavoastra sa discutam aceasta problema.” 

Dl. director Lupu “da, dar sa fie achitata la timp.” 
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Dl. consilier Daniel Gongu “deci taiem de la bugetul acela de 1.530 mii si ridicam 
300 mii lei la venituri proprii, va multumesc. O alta problema, am observat o chestie 3 
gigacalorimetre bloc L1-L2, 20 mii lei, de cate gigacalorimetre este nevoie pentru acest 
bloc? Spuneau colegii de rezolvat anumite probleme sa mai atragem niste bani sau sa 
avem niste cheltuieli ceva mai mici. Anul trecut fostul director al Administratiei Pietelor, dl. 
Puiu Spiridon, a venit cu o propunere, am fost cu totii de acord, cum ca organigrama de la 
Administratia Pietelor este destul de incarcata. Dumnealui a venit cu o propunere de 
reducere a posturilor cu 33%. Noi nu am fost atunci de acord sa aprobam acel proiect pe 
care l-ati initiat, daca retin d-na consilier Doina Fodoreanu a propus sa facem un calcul sa 
vedem exact sa nu apara discutii dupa aceea in presa, ca a fost dat afara cutarescu ca nu 
a fost inghitit de sef sau ceva de genul. Nu s-a luat nici o hotarare in acel sens. Ma 
gandeam ca acolo daca am merge pe propunerea d-lui director s-ar putea reduce destul de 
mult cheltuielile de la salarii.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “vom face o analiza.” 
Dl. consilier Daniel Gongu “o ultima problema pe care vroiam sa o ridic, aceea cu 

atragerea sumelor si am pus aceasta problema mereu in Consiliul local. D-le primar 
Decebal Bacinschi nu sunt verificate masinile care parcheaza in Piata Moldovei in locurile 
cu plata, haideti sa desemnam o persoana care sa raspunda atunci cand este intrebat de 
ce acea masina care nu are bonul acela fiscal emis de masina aceea de parcometru, nu-l 
are pe bord, de ce nu are piedica pusa la roata, cum ar trebui. Eu personal merg in piata de 
multe ori pe saptamana si nu vad un bon in bordul masinilor” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “avem un serviciu, avem o persoana care se ocupa de 
asa ceva, dar o sa verificam.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “referitor la amendamentele pe care dorim sa le facem pe 
mai departe ma gandesc la faptul ca, apropo de interventia colegilor de la PD-L in legatura 
cu locul acesta din parc unde persoanele de varsta a III-a joaca sah, table si ce mai joaca 
ei acolo, eu inteleg interesul colegilor nostri pentru ca acesti oameni de varsta a III-a  sa-si 
petreaca mai frumos timpul liber dar stiu ca mutarea acelui amplasament costa bani si 
atunci ar trebui sa ne gandim d-le primar Decebal Bacinschi ca avem un camin de batrani 
neterminat si acolo sunt persoane mult mai nevoiase decat cei care joaca sah in parc.” 

Intervine dl. primar Decebal Bacinschi “asta o face prin munca voluntara, o vom 
muta noi, fara bani.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “ma gandeam sa ne aplecam si asupra acelui obiectiv 
daca tot veni vorba de interesul pe care-l avem fata de batrani pentru ca si acolo sunt 
probleme deosebite cu oamenii acestia. D-lui consilier Danut Popoiu, eu il respect prea 
mult si nu vreau sa comentez mica rautate care a indreptat-o impotriva mea la interventia 
anterioara, doar sa-i spun ca eu in Consiliul local, ca si dumnealui am un singur vot si nu 
pot sa opresc pe nimeni sa-si spuna punctul de vedere, dar la fel ca si dumnealui si eu am 
dreptul la o opinie. Toate aceste amendamente pe care noi le-am citit si le-am prezentat 
plenului Consiliului local se regasesc intr-o anexa la proiectul de hotarare pe care-l avem la 
mapa si pe care va trebui sa-l votam astazi.” 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu “sigur ceea ce impartim noi astazi aici prin acest 
buget putem spune ca impartim saracia, nu putem spune ca avem un buget care sa ne 
asigure posibilitatea sa finantam toate activitatile care sunt specifice unei comunitati de 
marimea si locul pe care trebuie sa-l ocupe municipiul Focsani. Personal apreciez foarte 
mult maniera in care colegii mei au reusit ca sa se puna de acord si sa ne punem de acord 
pe acest proiect de buget pentru ca nu este un lucru tocmai simplu sa reusesti sa tii un 
echilibru intre toate activitatile pe care le ai de desfasurat in municipiu. D-le primar Decebal 
Bacinschi nu am un amendament neaparat pentru buget, dar eu cred cu tarie ca etapa in 
care bugetul local, bugetul unei comunitati locale trebuie sa stea pe sumele de echilibrare 
si pe sumele care vin din bugetul consolidat al statului pe cele doua cai sau prin veniturile 
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acestea pe care in mod traditional un buget local le atrage, eu cred ca trebuie sa incercam 
si noi in perioada imediat urmatoare sa identificam acele surse de venit pentru bugetul local 
care ar putea sa indestuleze in perioada urmatoare bugetul pentru diferitele activitati pe 
care le desfasuram. De aceea eu cred ca ar trebui sa programam in viitorul apropiat, asta 
insemnand doua, trei luni de zile in care sa se munceasca prin serviciile noastre si nu 
numai. Si noi in calitate de consilieri sa venim cu idei pentru a vedea cum anume trebuie sa 
deschidem municipalitatea pentru o dezvoltare economica in viitorul apropiat pentru ca n-o 
sa dureze criza asta la nesfarsit, de maniera in care dezvoltarea orasului, dezvoltarea 
economica a orasului sa sustina prin veniturile pe care le da catre bugetul local dezvoltarea 
in continuare a municipiului Focsani. Orice alta abordare nu va fi realista pentru ca in mod 
firesc si-i normal, bugetul consolidat al statului trebuie sa alimenteze fel de fel de activitati 
care sunt deosebit de importante, iar noi la nivelul municipiului Focsani trebuie sa 
identificam aici pe plan local si sa vedem cum anume, noi ca si administratie sa oferim 
celor care vor sa investeasca in aceasta zona, posibilitatile sa o faca si ca aceste activitati 
economice sa putem dupa aceea crea un buget indestulator. Pe de alta parte va spun 
sincer de ani de zile asistam de fapt la aceasta discutie pe care probabil cei prezenti in sala 
si nu numai ei si-o amintesc, ce vrem sa facem din municipiul Focsani, unde vrem sa-l 
ducem? Noi la aceasta ora, sa zicem, nu avem o gandire foarte clara, ne dezvoltam in ce 
zona? Pentru ca efectiv Focsaniul este incorsetat de celelalte unitati administrativ 
teritoriale, vorbesc de comunele care sunt limitrofe Focsaniului. Singura solutie in opinia 
mea este sa ne punem de acord cu aceste localitati si sa vedem unde anume am putea sa 
facem un parc industrial, unde am putea sa incepem un set de investitii care sunt specifice 
municipalitatii, pentru ca ulterior aceste posibile investitii a unor potentiali investitori sa se 
faca in zona noastra. Nu cred si va spun sincer, daca vom merge in continuare doar a 
imparti saracia asa cum facem din pacate de cativa ani de zile vom putea da vreo sansa 
dezvoltarii municipiului Focsani. Dau un singur exemplu pentru ca a vorbit inaintea mea dl. 
consilier Daniel Gongu, daca ne uitam numai sub aspectul bazelor sportive pe care le are 
municipiul Focsani sau a posibilitatilor ca tinerii nostri sa acceseze aceasta zona a 
activitatilor sportive vom vedea ca de 20 de ani incoace efectiv mare lucru in Focsani nu s-
a facut si nu vreau sa arat cu degetul catre cineva, pentru ca aici lucrurile trebuie sa ne 
asumam toti focsanenii acest lucru. Trebuie sa intelegem ca este momentul in care aceasta 
dezvoltare a municipiului Focsani trebuie sa o gandim foarte clar pe termen scurt, mediu si 
lung. Suntem acum in situatia de avea si PUG-ul gata. Referitor la amendamentele facute 
de catre colegii nostri, acolo unde sunt gradinitele arondate pe un ordonator tertiar sau 
secundar de credite, nu stiu exact care este statutul lor, sumele respective de bani sa nu se 
opreasca doar la gradinita care are rolul de ordonator tertiar sau secundar de credite, daca 
se dau sumele respective de bani ele sa aline suferinta si celorlalte gradinite care sunt 
arondate.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “noi dezbatem bugetul municipiului Focsani, e foarte 
greu acum sa dam solutii de venituri sau sa rezolvam punctual mutarea unor copertine. 
Ceea ce a spus dl. consilier Vasile Dobe, a spus un lucru adevarat, s-a incercat sa se faca 
un lucru foarte serios si a evaluat toate solicitarile de amendamente, de solicitarile de sume 
de bani care sa rezolve anumite probleme, fie unitati scolare, fie anumite cartiere. Deci 
ceea ce dl. consilier Vasile Dobre a citit ca si amendament este rezultatul unei evaluari. 
Lucrul acesta ar trebui sa fie stiut pentru ca ceea ce au propus colegii mei astazi ca 
amendamente, altele inafara de lista de amendamente care a plecat din comisia de buget a 
Consiliului municipal Focsani, lucrurile acestea s-au discutat si in comisie, dar au trebuit sa 
fie spuse si astazi aici. Multumesc d-lui primar Decebal Bacinschi ca a gasit solutii chiar 
foarte bune, solutii care in comisia de buget nu s-au dat. Ne exprimam gresit si nu 
intamplator, nu grupul PSD a luat 300 de milioane de la sport si ia dus la strazi. Grupul 
PSD a propus ca 300 de milioane sa se duca catre veniturile proprii ale acestui club sportiv 
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pentru ca noi cand l-am infiintat, unii colegi consilieri, nu erau consilieri atunci, am propus 
sa facem o activitate sportiva de performanta  si de masa. Apoi la primele doua discipline 
care au fost fotbalul si handbalul, au mai venit  si alte discipline si este un lucru foarte bun, 
dar performanta ne lipseste. Deci momentul in care esti performant umpli stadionul, umpli 
sala de sport in momentul in care esti performant se si plateste un bilet, la un pret 
rezonabil, le dam sansa disciplinelor sportive din Focsani sa ne dovedeasca, sa 
dovedeasca cetatenilor lucrul acesta pentru ca o greseala care am facut-o si trebuie sa 
vedem din punct de vedere juridic, a fost ca am transformat sportivii in salariati. Nu sunt un 
specialist in sport, dar toata lumea vorbeste de performanta, performanta este rasplatita, 
neperformanta aduce diminuari, uitati-va in jurul nostru, la societatile comerciale. Deja 
majoritatea societatilor comerciale nu mai au de unde face economii decat din ce inseamna 
salarii, oameni care pleaca in somaj. Am vrut sa explic ca nu facem nimic distructiv, nu 
distrugem nimic, ci vrem sa construim si sa construim mai bine pe segmentul respectiv. 
Bugetul din anul acesta, noi vorbim ca si cum cifrele acestea sunt batute, sunt sigure, nu 
stim cum va evolua economica, s-ar putea sa avem o surpriza placuta si ne-o dorim cu totii, 
dar s-ar putea ca veniturile pe care ni le-am propus sa nu fie acestea. El va fi un buget, eu 
am convingerea, ca va avea suficiente rectificari in cursul anului. In ce priveste dezvoltarea 
Focsaniului, eu cred ca dl. consilier Paul Romeo Postelnicu, intr-un fel are dreptate, dar inr-
un fel nu are dreptate pentru ca noi am votat aici suficiente PUZ-uri. PUZ-urile pe care le-
am votat contureaza un alt oras, daca ne uitam pe harta vedem ca Focsaniul nu mai 
seamana cu cel de acum, pe harta, acolo unde s-au aprobat PUZ-uri si deja prin aceste 
PUZ-uri avem dezvoltare catre Petresti, dezvoltare pe soselele nationale. Deci in momentul 
in care noi aprobam PUZ-urile ne ocupam si de dezvoltarea Focsaniului si eu cred ca nu 
am facut-o intamplator si haotic, pentru ca am stat,     le-am gandit, le-am aprobat pana la 
urma.” 

Dl. consilier Daniel Gongu “vroiam doar sa dau un raspuns d-lui consilier Liviu Ioan 
Oloeriu, in primul rand ati vorbit de performanta. Recunosc ca dumneavoastra nu aveti de 
unde sa stiti discutiile pe care le purtam noi in comitetul director chiar daca vi s-au adus 
cateodata la cunostinta aceste lucruri. Performanta nu ai cum sa faci cu juniorii, noi avem 
un proiect in derulare la CSM 2007 Focsani, vorbesc despre sectia fotbal, unde s-au luat 
deciziile cele mai importante, au plecat jucatorii care aveau salarii foarte mari, au plecat 
jucatorii care aveau ale cheltuieli in afara de salariu, chirii si dl. primar Decebal Bacinshi 
stie foarte bine. S-a facut o reducere de 120 de milioane de lei pe luna, fata de ce s-a 
intamplat anul trecut. Apropo de spectatori, daca ati veni macar la un meci pe care l-ar 
sustine oricare dintre echipele noastre ati vedea ca spectatorii vin intr-adevar la stadion sau 
in sala sporturilor.” 

Intervine d-na presedinte de sedintra Doina Fodoreanu “d-le consilier Daniel Gongu 
suntem impreuna in consiliul de administratie de la CSM 2007 Focsani, o sa facem un 
material si o sa-l aducem la cunostinta Consiliului local.” 

Dl. consilier Neculai Tanase “eu as vrea sa fac o precizare, am spus de la inceput 
ca, si cred ca suntem de acord, orice constructie bugetara nu poate sa fie perfecta. Noi am 
venit cu niste propuneri, dar nu am venit sa criticam pe cineva. Mie mi s-a parut ca o parte 
din colegi s-au simtit oarecum oripilati, ca sa folosesc o expresie mai veche. Deci noi am 
venit sa facem niste propuneri, daca se poate, asta este o rugaminte din partea unor 
minoritati politice, nu este nici o problema, daca se poate este foarte bine, daca nu se 
poate aveti posibilitatea sa va exprimati votul, iar eu cand am spus de sahisti sa stiti ca nu 
sunt numai de varsta a III-a, sunt de toate varstele si nu am vrut sa fac absolut nimic politic, 
e o manifestare care a intrat in folclorul focsanenilor.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “imi pare rau ca, colegii nostri se victimizeaza inutil 
folosind cuvinte pe care in sfrasit le-au invatat, dar ceea ce vreau sa va spun este ca e un 
lucru foarte corect ceea ce s-a facut astazi, exista propuneri in buget de la cele trei grupuri, 
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nu este ce s-a intamplat pana acum cand grupul PSD nu era pe nicaieri, nici in comisii, nici 
nicaieri. Am considerat ca reprezentam vointa focsanenilor, special ati venit cu niste 
amendamente pe care le discutaseram, stiti foarte bine ca facandu-se un amendament 
acum ar insemna sa se dea peste cap tot bugetul, de unde venitul, sursa pentru 
amendamentul respectiv? Desi s-au dat solutii, nu cred ca era cazul la buget sa nu ne 
facem treaba fata de cetateni, in slujba cetatenilor.” 

Dl. consilier Radu Nitu “d-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu pentru ca nici 
dl. consilier Daniel Gongu si nici dl. consilier Paul Romeo Postelnicu nu a facut precizarea 
ne-au rugat de la gradinite sa fie impartit la trei suma de 85 mii lei. 

D-na consilier Mioara Lazar “am facut precizarea, am scris pe hartie, dar nu a fost 
atent sau nu a avut timp sa citeasca dl. consilier Vasile Dobre, deci este vorba de gradinita 
11 = 25 mii lei, gradinita 17 si 19 pentru ca au un proiect comun = 60 mii lei, deci s-a facut 
precizarea”. 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare in stare initiala  si se 
adopta cu 19 voturi „abtinere”. 

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „voi supune la vot si amendamentul d-
lui consilier Cristinel Susu. Eu acum nu am inteles la dl. consilier Cristinel Susu care este 
amenamentul, a solicitat 600 milioane lei, a ramas ca se va transfera mobilierul de la 
gradinita nr. 2 la gradinita 15, la ce suma?” 

Dl. consilier Cristinel Susu „ramane la 300 atunci.” 
D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „d-le consilier Cristinel Susu pentru a 

pune parchet in 3-4 incaperi mi se pare o suma cam mare pentru perioada aceasta, dar 
este amendamentul dumneavoastra.” 

Dl. consilier Cristinel Susu „nu sunt 4, ci 6 incaperi.” 
Dl. consilier Bogdan Matisan „consider ca acesta propunere nu poate fi considerata 

amendament dintr-un simplu motiv, nu aveti sursa de finantare. Dati-ne si sursa de 
finantare si atunci o putem lua la pachet, nu suntem la piata aici. Eu cred ca aici suntem o 
mana de oameni seriosi care nu am venit aici sa facem glume de genul acesta.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „bugetul de anul trecut a mai fost de vreo cateva ori 
modificat, noi va trebui, din puntul meu de vedere, sa tinem cont de ceea ce a spus dl. 
consilier Cristinel Susu. Este adevarat am fost la aceasta gradinita, arata jalnic, va trebui sa 
gasim posibilitatea sa-i ajutam cu niste bani in perioada imediat urmatoare. In perioada de 
vara in momentul in care se va face curatenie sunt convins ca vom gasi o sursa de bani 
pentru a rezolva aceasta gradinita. Parerea mea este sa votam proiectul asa cum este, in 
conditiile in care tinem cont de ceea ce a spus dl. consilier Cristinel Susu, s-avem grija de 
gradinita nr. 15 in decursul acestui an si cel putin in perioada de vara atunci cand se face 
igienizarea la unitatile de invatamant sa gasim posibilitatea sa prevedem niste bani pentru 
treaba aceasta.” 

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „d-le consilier Cristinel Susu sunteti de 
acord cu ceea ce a spus dl. primar Decebal Bacinschi?” 

Dl. consilier Cristinel Susu „bineinteles, ramane fara amendament.” 
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele sus mentionate si se 

adopta cu 19 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 54 
Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art.1 

din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 89/2002 pentru aprobarea 
incredintarii in folosinta gratuita a terenului apartinand domeniului privat al 
municipiului Focsani, str. Brailei nr. 112 DJ 204 – etapa a-II-a in suprafata de 6450,00 
m.p., catre ANL pe durat desfasurarii Programului pentru dezvoltarea constructiei de 
locuinte pentru tineret in regim de inchiriere, modificata si completata prin Hotararile 
nr. 104/234/2004 si nr.326/2009. 
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Dl. primar Decebal Bacinschi “vreau sa-I raspund d-lui consilier Laurentiu Veber. Noi 
am aprobat acum cativa ani, in 2002 cred, 6.450 mp pentru construirea cartierului. Dupa o 
perioada de timp am aprobat 100 mp celor de la gaze sa-si faca statia de reglare gaze, a 
mai ramas 6.350 mp. In urma refacerii documentatiei a rezultat suprafata de 8.500 mp, atat 
au ei nevoie, avem aceasta suprafata. In aceste conditii daca citim la art. 1, jos ultima fraza 
spune in felul urmator: in sensul majorarii suprafetei de teren de la 6.350 mp, am dat 100 
mp jos care am dat-o celor de la gaze, la 8.500 mp conform anexei la prezentul proiect de 
hotarare. Deci la art. 1 penultimul si ultimul rand, scrie in articol de la 6.350 mp la 8.500 
mp.” 

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu “deci inteleg ca dam ANL-ului 8.500 
mp?” 

Dl. primar Decebal Bacinshi “noi le dam acum apoi ei ni-l predau inapoi.” 
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotararea nr.  55 
D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu constata ca au fost epuizate punctele 

de pe ordinea de zi, considera lucrarile sedintei incheiate si multumeste tuturor pentru 
participare. 
             Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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