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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 19 ianuarie 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 19.01.2010, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 
nr. 32 / 15.01.2010, constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 19 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 motivat de la sedinta d-nii consilieri Neculai Tanase si Neagu 
Nistoroiu. 
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 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-na Mirela Andrei – inspector serviciul comunicare; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 

 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 

 d-na Maria Murgoci – director Ansamblul folcloric „Tara Vrancei”; 
 
             La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si 
reprezentanti ai mass-mediei locale. 
 

In continuare d-na Presedinte de sedinta Doina Fodoreanu prezinta proiectele 
ordinii de zi: 
 
 1. proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei Primarului Municipiului Focsani 
nr. 10914/18.12.2009 privind majorarea bugetului local al municipiului Focsani pe 
anul 2009. 
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2. proiect de hotarare privind aprobarea organizarii manifestarilor prilejuite de 
sarbatorirea zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane. 
 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 validarea 
Dispozitiei Primarului Municipiului Focsani nr. 10914/18.12.2009 privind 
majorarea bugetului local al municipiului Focsani pe anul 2009. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 1 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
organizarii manifestarilor prilejuite de sarbatorirea zilei de 24 Ianuarie, Ziua 
Unirii Principatelor Romane. 

Ia cuvantul dl. consilier Danut Popoiu “as vrea sa fac totusi cateva precizari, in 
respectivul proiect de hotarare dumneavoastra ati vazut ca sunt trei capitole pe care 
le-am si discutat in sedinta de comisie dinaintea sedintei extraordinare. De ce un 
singur proiect de hotarare si nu doua sau trei cum s-a sugerat, pentru ca acest 
concurs organizat de Colegiul National Unirea la a X-a editie fiind, de fiecare data el 
a fost inclus in manifestarile prilejuite de ziua Unirii si ca urmare a fost prins in 
rotundul manifestarilor. Concursul nu se poate desfasura la sfarsitul acestei 
saptamani, chiar de 24 ianuarie pentru ca cei 300 de elevi care vin din cele 18 
judete, pe care noi i-am invitat, vor fi cazati la internatele din municipiul Focsani, ori 
asta inseamna ca internatele trebuie sa fie libere, deci concursul se va desfasura in 
primele zile ale vacantei intersemestriale. Ori pentru justificari fata de acest concurs 
eu am avut rugamintea, ca si dl. director al Colegiului National Unirea sa fie prezent 
in sala, iar dumneavoatra d-na presedinte de sedinta sa cereti acordul d-nilor 
consilieri pentru ca si dumnealui sa-si expuna punctul de vedere fata de aceasta 
activitate. Cat priveste primele doua activitati noi am incercat sa ne asezam in linia 
generala in sensul ca, daca anul trecut cheltuielile s-au ridicat la 700 milioane lei, 
anul acesta am incercat si le-am redus la 45 – 46 milioane lei. 

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu solicita acordul d-nilor consilieri 
pentru a lua cuvantul dl. director al Colegiului National Unirea. 

D-nii consilieri fiind de acord, ia cuvantul dl. director al Colegiului National 
Unirea “concursul Unirea a ajuns la a X-a editie, o editie jubiliara, iar unele 
argumente le-am adus si anul trecut. Bugetul este nemodificat fata de anul trecut. 
Concursul are o anumita tinuta si face parte din Societatea Stiintelor Matematice. 
Nu neg faptul ca stiu dificultatile financiare, dar avem nevoie si de sprijinul 
dumneavoastra asa cum ni l-ati acordat in fiecare an. Sper ca ne puteti fi de ajutor 
pentru a face o editie frumoasta fiind si una jubiliara.” 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu “d-na presedinta de sedinta Doina 
Fodoreanu si stimati colegi, eu cred  ca ar trebui sa fim de acord cu aceasta 
solicitare pe care o face dl. director al Colegiului National Unirea si chiar daca 
suntem intr-un an de criza asa cum bine se sublinia sau cum au si motivat colegii de 
la serviciile din cadrul aparatului propriu. Eu cred ca municipiu poate sa castige in 
prestigiu si prin organizarea unor asemenea manifestari chiar daca suntem, asa 
cum spuneam intr-un an de criza. Si daca in traditia municipiului nostru si a 
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Colegiului Unirea a fost si este organizarea unui asemenea concurs care ar putea 
sa aiba ca urmari , descoperirea unor talente deosebite, asa cum Focsaniul nu a 
dus lipsa in domeniul matematicii de-a lungul anilor, nu cred ca aceasta investitie nu 
poate sa fie profitabila pentru municipiul, nu numai ca imagine, dar pentru copii pe 
care noi ii avem in Focsani si care pot participa la un asemenea concurs. As vrea sa 
va spun doar o fraza pe care am citit-o astazi intr-o revista de prestigiu ca oamenii 
se intrebau cum a ajuns China sa fie a doua, sa treia putere economica a lumii si in 
perspectiva anului 2040 sa fie prima putere economica a lumii, raspunsul pe care si 
l-au dat cei care sunt de specialitate, a fost ca in acesti ani, in ultimii 30 de ani, 
China a investiti masiv in educatie si nu cred ca vreo investiei in domeniul educatiei 
nu poate fi profitabila. De aceea lasand la o parte toate celelalte lucruri, as sustine 
ca amendament, sa majoram aceasta suma la nivelul celor solicitate de cei din 
conducerea Colegiului National Unirea, respectiv 30.600 lei.” 

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

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Paul 
Romeo Postelnicu, si se adopta cu 19 voturi „pentru” devenind hotararea nr. 2  

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. 
             

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    S E C R E T A R U L 
                                                                                          MUNICIPIULUI FOCSANI, 
                    Doina Fodoreanu                                            Eduard-Marian Corhana 
                                                                                                               
 
 

  INTOCMIT, 
                                                                                                 Daniela Bobeica  
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