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ROMANIA  

JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

          

 

 

 
 

PROCES VERBAL                                   

din 6 octombrie 2015      
 
 

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

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

municipiului Focşani. 

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

şedinţa de extraordinară din 06.10.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului 

Primar nr.1266/02.10.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 16 

consilieri locali din totalul de 21 de consilieri, absentează d-nii consilieri locali: 

Milea Leonida care a anunţat că este în delegaţie şi d-nii Berbece Gheorghiţă , 

Ilie Lilian, Horhocea Puiu-Dragoş, Vrabie Cătălin. 

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-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane; 

 d-na Carmen Grosu – Director executiv - Direcţia Economică; 

 d-na Cristina Dăscălescu – şef serviciul administraţie publică locală, 

agricultură, cadastru; 

 d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică 

locală, agricultură, cadastru; 

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

Consiliului local; 

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

 d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă 

Socială Focşani; 

 d-nul Mocanu Laurenţiu – Director Direcţia de Dezvoltare Servicii 

Publice Focşani; 

 d-nul Gheorghiţă Valentin – Ateneul Popular „Mr.Gh.Pastia” 

 d-nul Rădulescu Marian – Director Club Sportiv Municipal 2007; 

 d-nul Ioniţă Nelu – şef serviciu Poliţia Locală Focşani; 

 d-na Lărgeanu Apostol Anca; 
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 d-nul Lincu Vasile – Preşedinte al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi 

Vameşilor PRO LEX. 

 

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

    

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

cuvântul Preşedintelui de şedinţă, d-lui Oloeriu Ioan Liviu, care prezintă ordinea 

de zi a şedinţei:  

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea acordarea normei de hrană personalului 

Poliţiei Locale a municipiului Focşani; 

                                                             Iniţiator: Viceprimar-Ionel Gabriel Necula 

 

2. proiect de hotărâre privind stabilirea creşterilor salariale pentru personalul 

angajat în aparatul de specialitate al Primarului municipiului Focşani, aparatului 

permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focşani şi în instituţiile 

publice locale din subordine sau de sub autoritatea Consiliului local al 

municipiului Focşani;                                                                

 Iniţiator: Viceprimar-Ionel Gabriel Necula 

 

3. proiect de hotărâre privind majorarea drepturilor salariale ale dnei. Pascaru 

Carmen, consilier juridic, gradul II, clasa de salarizare 42, gradaţia 5 în cadrul 

Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focşani; 

 Iniţiator: Matişan Bogdan Emilian 

 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 16 de 

voturi “pentru”. 

 

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

aprobarea acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale a 

municipiului Focşani; 

 

D-nul Oloeriu Ioan Liviu solicită ca cineva din executiv să explice de ce se 

va aproba astăzi, în această şedintă, acest proiect de hotărîare, cât şi celelalte care 

urmează. 

D-na Baciu Micşunica-Director executiv al Direcţiei resurse umane şi 

coordonare unităţi subordonate arată că în data de 30.09.2015 a apărut OUG 

nr.41/2015 prin care se elimină şi articolul care limitează plafonul cheltuielilor de 

personal. Prin eliminarea acestui plafon de cheltuieli de personal, Consiliul Local 

poate aproba prin hotărare acordarea normei de hrană, cât şi creşterile salariale 

pentru personalul din administrația publică locală. 

D-nul preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui consilier Matişan Bogdan 

Emilian care arată că prin acest act normativ se stinge şi litigiul pe care 

sindicatele îl au cu Primăria Municipiului Focșani. 
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D-nul viceprimar Iorga Marius arată că a fost la o întrunire cu Sindicatul 

PRO LEX, salută cu acest prilej prezenţa în sală a d-lui preşedinte Lincu Vasile şi 

vrea să asigure că Primăria Municipiului Focşani şi Consiliul Local al 

Municipiului Focşani nu a avut nicodată intenţia să nu aprobe acest lucru, nu a 

fost o rea intenţie sau rea credinţă, am fost cu toţii de acord de fiecare dată când 

colegii dumneavoastră de la Poliţia Locală Focşani au apelat la noi. Noroc de 

această ordonanţă şi după cum vedeţi lucrurile merg pozitiv. 

Cu acordul domnilor consilieri locali are cuvântul d-nul Lincu Vasile, 

Preşedinte al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor PRO LEX care 

arată că Poliţia Locală Focşani era singura poliţie locală din ţară care nu 

beneficiază de niciun drept prevăzut de lege privind poliţia locală. Avem 134 de 

primării şi aproape în toate s-a dat măcar una din cele două drepturi, ori 

majorarea salariilor ori norma de hrană şi că mi se pare foarte ciudat că Focşaniul 

era singurul municipiu care nu găsise fonduri. S-a interesat, a vorbit şi cu domnul 

primar, a văzut toate documentele şi formalităţile efectuate şi au facut demersuri , 

poate că şi Asociaţiile primarilor au facut  către minister şi guvern să ridice acest 

plafon nejustificat pentru că pe de o parte prezentau la televizor că s-au acordat 

anumite drepturi salariale, pe de altă parte au limitat printr-un ordin al ministrului 

acordarea acestor bani, bani care erau de la administraţia publică locală. Practic 

se crease o discriminare prin lege. Acum se intră în normalitate, este de fapt un 

prim pas de recunoaştere a autonomiei administraţiei publice locale, pentru că pe 

de o parte va dă nişte drepturi, iar pe altă parte vă limitează , fie la angajări , fie în 

gestionare propriilor fonduri. 

În cuvântul său d-nul Oloeriu Ioan Liviu arată că buna credinţă a 

Consiliului Local a existat şi există. 

În continuare are cuvântul d-nul consilier Trofin Tudorel Daniel care 

menţionează că în buna credinţă a Consiliului Local crede şi dumnealui pentru că 

şi-a exprimat-o printr-un vot, dar în buna credinţă a aparatului primăriei are ceva 

rezerve, ce să înţeleagă că celelalte municipalităţi erau în afara legii sau toate 

celelalte municipalităţi au reuşit să prevadă la fondul de salarii bani, numai 

municipalitatea Focşani nu a reușit? 

D-nul Lincu Vasile precizează: „Realitatea este că deşi dispuneţi de 

fonduri, de bugetul administraţiei publice locale, preactic guvernul a stabilit nişte 

limite, un plafon maxim de cheltuieli pentru cheltuielile cu personalul. Realitatea 

a demonstrat, în ceea ce vă priveşte că, guvernul, de fapt prin ordinul comun al 

ministrului dezvoltării şi ministrului finanţelor v-a aprobat un plafon foarte mic 

care să nu vă permită să acorda şi drepturile prevăzute de lege şi este adevărat că 

în multe alte localităţi au aprobat un plafon mult mai mare care au permis 

acordarea acestor drepturi. Şi eu m-am îndoit de această realitate, de aceea am 

făcut demersuri la Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice şi la Primărie am aflat 

ce sume s-au acordat, ori prin chestia asta s-a demonstrat că nu era rea credinţă, ci 

efectiv ţinea de pixul ministrului dezvoltării şi ministrului finanţelor care a 

aprobat o sumă mult mai mică pentru judeţul Vrancea. Aceasta este realitatea”. 

În continuare d-nul consilier Trofin Tudorel menţionează că la momentul 

când s-a discutat în Consiliul Local acea normă de hrană plafonul de salarii nu 

era suficient nici pentru ceilalţi angajaţi ai primăriei, deci ne aflam în aceeaşi 



 4 

situaţie ca şi Poliţia Locală, lunar se făcea o solicitare la Direcţia Judeţeană de 

Finanţe pentru suplimentarea fondului de salarii care în loc să fi fost x, cea 

necesară pentru aparatul primăriei, putea să fie x+y şi norma de hrană a 

poliţiştilor locali. „Această intervenţie am avut-o şi la momentul respectiv şi am 

explicat de ce eu sunt de acord să votăm norma de hrană la acel moment. Mă 

bucur că s-a rezolvat în mod favorabil astăzi, dar să nu mai aclamăm atât de mult 

bunăvoinţa Primăriei Municipiului Focşani, pentru că nu a existat”. 

Este rugat aparatul de specialitate al primăriei să vină cu lămuri în acest 

sens. 

D-na Grosu Carmen-director Direcţia economică arată că la fundamentarea 

bugetului plafonul maxim al cheltuielilor de personal a fost inclusiv pentru norma 

de hrană a Poliţiei Locale. În acest sens avem adrese, încă de la bugetul iniţial 

care cuprindea şi această sumă care să acopere norma de hrană a Poliţiei Locale. 

De asemenea în fiecare lună am făcut demersuri şi am solicitat, dar nu au fost 

aprobate. 

D-nul Oloeriu Ioan Liviu dă cuvântul d-nului consilier Matişan Bogdan 

Emilian care arată că nu a văzut niciodată în dezbaterile care au fost la comisii şi 

cînd s-au aprobat Acordurile colective de muncă, nu a văzut o rea voinţă din 

partea aparatului de lucru al primăriei, martori fiind toţi colegii de aici. „Atâta 

timp cât oamenii din vârful acelor servicii au adus în faţă legea că nu le permite 

nu ştiu ce plafon sau nu ştiu ce articol,  asta nu înseamnă că au avut rea voinţă, ci 

pur şi simplu oamenii au vrut să fie corecţi. Până la urmă şi dânşii ar fi fost 

beneficiarii în mod direct ai drepturilor pe care le-am stipulat acolo. Nu cred că 

există rea crdinţă, trebuie lăudată iniţiativa Guvernului de a repara această 

greşeală, practic semnalele au fost din toată ţara nu numai de la Focşani în 

legătură cu acest plafon şi s-a dovedit că Guvernul a luat în calcul că 

administraţiile publice locale trebuie să se bucure de autonomia pe care le-o oferă 

legea, astfel încât să-şi poate cheltui şi să-şi poată drămui resursele financiare aşa 

cum consideră şi dacă le au, le pot folosi prin resursă umană, de ce să nu o poată 

face, ci să fie restricţionaţi de un anumit plafon”. 

În cuvântul său d-nul consilier Radu Niţu menţionează că nu este corect să 

punem anatema pe atâta personal, s-a confruntat pe zona unde răspunde şi 

niciodată nu i s-a ridicat problema decât legal. Nu se poate face ceva care este 

ilegal. Se adresează d-lui consilier Trofin Tudorel spunându-i că de câteva luni a 

intrat intr-o serie de vorbe aruncate la întâmplare. Se ştie faptul că şi d-nul 

viceprimar Necula Gabriel a fost dat în judecată de salariaţii primăriei pentru 

nişte drepturi salariale şi corect este să apărăm aparatul primăriei, nu să îi 

blamăm. Are rugămintea ca d-nii de la sindicatele centrale să aibă mai multă 

iniţiativă, mai ales că acest Guvern Ponta a făcut multe reparaţii materiale pentru 

intreg personalul bugetar din ţară. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptat cu cu 16 voturi 

„pentru”,  devenind hotărârea nr. 272 . 
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Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea 

creşterilor salariale pentru personalul angajat în aparatul de specialitate al 

Primarului municipiului Focşani, aparatului permanent de lucru al Consiliului 

local al municipiului Focşani şi în instituţiile publice locale din subordine sau de 

sub autoritatea Consiliului local al municipiului Focşani; 

D-nul Consilier Bâcu Aurel întreabă dacă la acest proiect intră şi drepturile 

contestate de d-nul Necula Gabriel ? 

D-nul Oloeriu Ioan Liviu răspunde că nu . 

 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 16 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 273. 

 

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

drepturilor salariale ale dnei. Pascaru Carmen, consilier juridic, gradul II, clasa de 

salarizare 42, gradaţia 5 în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului 

local al municipiului Focşani; 

 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre fiind adoptat cu cu 

16 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 274. 

 
  

   
Preşedintele de şedinţă, d-nul Oloeriu Ioan-Liviu, 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,                              SECRETARUL 

                                                                                 MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                     Oloeriu Ioan -Liviu                                Eduard-Marian Corhană 

  

 

                                                                                             

ÎNTOCMIT, 

                                                                                      Constantinescu Rodica 

 

 

CR/1 ex.   

 

 

 


