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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 14 decembrie 2010 

 
 

 Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie 
Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani. 
             D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focsani, deschide sedinta 
ordinara din 14.12.2010, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 7136/ 08.12.2010, 
constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 17 consilieri in totalul 21 de consilieri atat 
cat alcatuiesc Consiliul local municipal in acest moment, este astfel indeplinita conditia art. 
40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana face precizarea ca absenteaza 
motivat d-nii consilieri Neculai Tanase si Mugurel Cosmin Malureanu aflati in delegatie in 
interes de serviciu, deasemenea mai absenteza dl. consilier Constantin Dumitru aflat in 
concediu de odihna si din motive medicale absenteaza si dl. consilier Neagu Nistoroiu. 
  
 La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani; 
 d-na Micsunica Baciu – director Directia resurse umane; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate; 
 d-nul Liviu-Dan Pogorevici – director executiv, Directia  administratie publica locala; 
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-na Marta Carmen Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, investitii, fond locativ; 
 d-nul Gheorghe Nituc – serviciu urbanism; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Ion Gheorghe – director  Politia Comunitara Focsani; 
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 d-na Anca Largeanu-Apostol  – director Caminul de Batrani Focsani; 
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani; 
 d-nul Mihail Ciobotaru – director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani; 
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP Salubritate SRL Focsani; 
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani; 
 d-nul Sorin Francu – director Teatrul municipal Focsani; 
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public comunitar de evidenta persoanelor; 
 d-nul Valentin Gheorghita – director Ateneul Popular Maior Ghe. Pastia; 
 d-na Maria Murgoci – director Ansamblul folcloric „Tara Vrancei”; 

             
   La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai 
mass-mediei locale.  
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 Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana supune votului procesul verbal 
al sedintei din 30.11.2010.  

Nu sunt discutii si se aproba cu 17 voturi “pentru”. 
 

In continuare dl. Presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu prezinta proiectul ordinii de zi 
care cuprinde: 
 
1. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al 
Municipiului Focsani, pe anul 2010;  
 
2. proiect de hotarare privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor ce s-ar putea obtine 
de familiile care au in proprietate terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri mobile ori 
imobile necesare determinarii venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social, de 
alocatie familiala complementara si alocatie de sustinere pentru anul 2011; 
 
3. proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de 
salubrizare ale Municipiului Focsani, prestate in baza contractului de delegare a gestiunii 
de catre Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani; 
  
4. proiect de hotarare privind aprobarea fiselor de evaluare a performantelor profesionale 
individuale realizate in anul 2009 de catre salariatii aparatului permanent de lucru al 
Consiliului Local al Municipiului Focsani; 
                             
5. proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.132/2010 pentru aprobarea Programului municipal privind utilizarea 
sumelor obtinute din vanzarea cabinetelor medicale pentru realizarea unor proiecte de 
interes public in domeniul sanitar, cu modificarile ulterioare;  
 
6. proiect de hotarare privind aprobarea unui program privind utilizarea sumelor obtinute 
din vanzarea terenurilor care fac obiectul contractelor de inchiriere (peste 100 mp) si a 
contractelor de concesiune, apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, potrivit 
Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.243/2005; 
 
7. proiect de hotarare privind modificarea anexei Hotararii Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr. 73/2006 pentru aprobarea reorganizarii retelei scolare din municipiul Focsani, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
8. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.363/2006 pentru aprobarea arondarii institutiilor de invatamant 
preuniversitar de stat fara compartiment financiar-contabil propriu pe langa centre bugetare 
care au calitatea de ordonator tertiar de credite, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
9. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se 
repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de 
punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, republicata, modificata si a Hotararii 
Consiliului Local nr. 41/23.02.2010 privind aprobarea listei de prioritati; 
 
10. proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea Inventarului bunurilor care 
alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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11. proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1-bunuri imobile, la Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 167/2003 pentru insusirea inventarului bunurilor 
ce apartin domeniul public al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
12. proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in 
suprafata de 36,00 mp., situat in Focsani, str. Mr. Gheorghe Sava nr. 10 B, care apartine 
domeniului privat al municipiului Focsani; 
 
13. proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Primaria Municipiului 
Focsani si domnii Stan Gheorghe si Margareta; 
 
14. proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Primaria Municipiului 
Focsani si domnii Stan Zamfirica si Mioara; 
 
15. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 69,3 m.p., situat in Focsani, str. Bucegi nr. 26A, judetul Vrancea, T.193, 
P.10651,ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC ATREYA SRL; 
 
16. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 68,09 m.p., situat in Focsani, str. Brailei nr. 47A, judetul Vrancea, T.187, 
P.10092,ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC CON-BETA   
PROD SRL; 
 
17. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 18,80 m.p., situat in Focsani, str. Greva de la Grivita nr.7, ap. 1, judetul 
Vrancea, T.95, P.5319, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre          
SC UZROM COM SRL; 
  
18. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 9,45 m.p., situat in Focsani, str. Revolutiei nr. 10, judetul Vrancea, T.208, 
P.11336,ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Boros Maricel; 
 
19. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 38,80 m.p., situat in Focsani, str.Brailei nr. 25,ap.2 judetul Vrancea, T.197, 
P.10875,ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Ursachel Marian si 
Lensu Danut; 
 
20. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 33,60m.p., situat in Focsani, str. Dr. Telemac nr. 7, ap.1 judetul Vrancea, 
T.189, P.10341, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Voicu 
Iordache; 
 
21. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 50/2010, modificata; 
 
22. proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta, pentru Consiliul Local 
al Municipiului Focsani, pe o perioada de trei luni, incepand cu luna ianuarie 2011; 
 

Informari, declaratii politice. 
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Ia cuvantul dl. consilier Daniel Gongu „grupul PDL doreste retragerea proiectului de 

hotarare de la punctul 6, proiect de hotarare privind aprobarea unui program privind 
utilizarea sumelor obtinute din vanzarea terenurilor care fac obiectul contractelor de 
inchiriere (peste 100 mp) si a contractelor de concesiune, apartinand domeniului privat al 
municipiului Focsani, potrivit Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.243/2005, 
asteptam sa vedem mai intai bugetul si apoi il reintroducem daca este cazul.” 

Se supune la vot retragerea proiectului de la punctul 6, proiect de hotarare privind 
aprobarea unui program privind utilizarea sumelor obtinute din vanzarea terenurilor care 
fac obiectul contractelor de inchiriere (peste 100 mp) si a contractelor de concesiune, 
apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, potrivit Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.243/2005 si se aproba cu 17 voturi “pentru”. 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 17 voturi 
„pentru”.   
 

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
rectificarii bugetului general consolidat al Municipiului Focsani, pe anul 2010.  

Dl. Primar Decebal Bacinschi „inainte de a lua d-na Natasa Nemes cuvantul sa ne 
dea cateva explicatii ce modificari au fost facute vreau sa aduc la cunoastinta Consiliului 
local, ca azi am primit o adresa, inregistrata la nr. 65426, de la Directia Generala a 
Finantelor Publice prin care modifica cateva pozitii si anume: modifica cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, initial au fost 155 mii lei, o 
diminueaza cu 36 mii lei si ramane actualizat 119 mii lei. Sumele defalcate din TVA pentru 
diminuarea bugetelor locale, initial a fost 190 mii lei, o creste cu 33 mii lei, deci ajunge la 
223 mii lei, iar diferenta de 3 mii lei, venituri din concesiuni. Au adus la cunostinta acest 
lucru pentru ca d-na director Natasa Nemes va trebui sa opereze in buget aceste 
modificari.” 
  D-na director Natasa Nemes „avand in vedere executia bugetara la perioada si 
tinand cont de solicitarile institutiilor subordonate, propunem spre aprobare consiliului local 
rectificarea bugetului general consolidat al municipiului dupa cum urmeaza: 

 la partea de venituri, se diminueaza subventiile pentru compensarea cresterilor 
neprevizionate la combustibili cu suma de 3.094 mii lei, urmare a faptului ca, pe 
anul 2010 bugetul de stat a alocat doar 7.906 mii lei (ultima suma fiind de 1.300 mii 
lei repartizata prin Ordinul M.A.I. nr. 260/02.12.2010) fata de un necesar de 11.000 
mii lei  cat a fost prevazut in bugetul initial, diferenta urmand a fi acoperita din 
bugetul local. Acest lucru conduce la diminuarea cheltuielilor cu aceeasi suma la 
capitolul bugetar ”Combustibili si energie”. 

 la partea de cheltuieli, propunem virari de credite intre capitolele bugetare, dupa 
cum urmeaza: diminuarea cu suma de 70 mii lei la economii aferente cheltuielilor de 
personal ale aparatului propriu; diminuarea cu suma de 100 mii lei la economii 
inregistrate dupa achitarea serviciului datoriei publice locale pe anul 
2010;diminuarea cu suma de 1.905 mii lei la economii inregistrate dupa achitarea 
serviciului datoriei publice locale pe anul 2010; majorarea cu suma de 70 mii lei a 
capitolului bugetar “Ordine publica si siguranta nationala” reprezentand subventie 
alocata Politiei Comunitare in vederea acoperirii cheltuielilor de personal aferente 
lunii noiembrie 2010; majorarea cu suma de 184 mii lei la invatamant din care, 
pentru Gradinita nr. 1-17,20 mii lei inlocuit tamplarie, Gradinita nr. 2 - 5,4 mii lei 
reparatie instalatie electrica si obiecte de inventar pentru amenajare spalatorie, 
Scoala Nicolae Iorga - 49,70 mii lei reparatii din care 12,70 mii lei pentru cabinetul 
medical, Scoala  Stefan cel Mare - 18,40 mii lei reparatii din care 8,40 mii lei pentru 
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cabinetul medical, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau - 3,20 mii lei reparatii pentru 
cabinetul medical, Colegiul National Ion Mincu -53 mii lei reparatii pentru cabinetul 
medical, Colegiul National Al.I.Cuza - 5,10 mii lei reparatii pentru cabinetul medical 
si Colegiul Tehnic Gh.Asachi – 32 mii lei pentru finalizarea obiectivului de investitii 
Amenajare laborator scolar de alimentatie publica; majorarea cu suma de 90 mii lei  
pentru Directia de Dezvoltare Servicii Publice in vederea achizitionarii unui utilaj 
multifunctional dotat cu lama si dispozitiv pentru imprastiat clorura de calciu necesar 
activitatii de deszapezire; majorarea cu suma de 1.729 mii lei pentru acoperirea 
subventiei pentru energia termica livrata populatiei din bugetul local; majorarea cu 
suma de 2 mii lei a cheltuielilor aferente in vederea acoperirii contributiilor de 
sanatate aferente persoanelor beneficiare ale venitului minim garantat. 
Dl. consilier Daniel Gongu „ as dori la Gradinita nr. 2, la reparatii curente, eu cred ca 

a fost o mica neintelegere, am discutat cu d-na director Natasa Nemes , a fost trecuta 
suma de o mie lei in loc de 10 mii lei, as dori sa se modifice, o rectificare in plus cu             
9 mii lei.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „este numai o greseala materiala?” 
D-na director Natasa Nemes „nu, aceasta suma va fi luata din salariile de la Primarie 

si alocata Gradinitei nr. 2.” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „prima data le-am alocat niste bani sa-si cumpere 

ceva, ce le trebuia acolo, apoi au venit cu ideea sa-si infiinteze o spalatorie. Au toate 
conditiile de a se infiinta aceasta spalatorie cu niste cheltuieli minime, in conditiile in care si 
Directia de Sanatate Publica si-a dat acordul ca este corect. Scuteste intr-o luna de zile 
banii pe care-i dam la curatatorie, se amortizeaza.”  

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul facut 
si se adopta cu 17 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 389 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind stabilirea 
limitelor minime ale veniturilor ce s-ar putea obtine de familiile care au in proprietate 
terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri mobile ori imobile necesare 
determinarii venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social, de alocatie familiala 
complementara si alocatie de sustinere pentru anul 2011. 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „cred ca acest proiect este structurat pe 
un act normativ, noi nu facem decat sa-l preluam.” 

D-na director Natasa Nemes „aceste venituri minime se stabilesc anual si au in 
vedere veniturile potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor detinute de familiile 
care beneficiaza de ajutor social. Acestea au fost stabilite printr-o Hotarare de Guvern si au 
ramas la nivelul anului 2010.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 390 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind stabilirea 
tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare ale Municipiului 
Focsani, prestate in baza contractului de delegare a gestiunii de catre Directia de 
Dezvoltare Servicii Publice Focsani.  

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 391 

Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea fiselor 
de evaluare a performantelor profesionale individuale realizate in anul 2009 de catre 
salariatii aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Focsani. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 392 
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Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea 

anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.132/2010 pentru 
aprobarea Programului municipal privind utilizarea sumelor obtinute din vanzarea 
cabinetelor medicale pentru realizarea unor proiecte de interes public in domeniul 
sanitar, cu modificarile ulterioare. 

 Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 393 

Punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea unui program 
privind utilizarea sumelor obtinute din vanzarea terenurilor care fac obiectul 
contractelor de inchiriere (peste 100 mp) si a contractelor de concesiune, apartinand 
domeniului privat al municipiului Focsani, potrivit Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.243/2005, a fost retras de initiatori. 

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea 
anexei Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 73/2006 pentru 
aprobarea reorganizarii retelei scolare din municipiul Focsani, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 394 

Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.363/2006 
pentru aprobarea arondarii institutiilor de invatamant preuniversitar de stat fara 
compartiment financiar-contabil propriu pe langa centre bugetare care au calitatea 
de ordonator tertiar de credite, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Dl. consilier Danut Popoiu „eu as avea o nedumerire fata de ceea ce ni se prezinta 
aici in acest proiect, Gradinita cu program normal nr. 21, stim ca functioneaza in localul 
Scolii nr. 3. De ce aceasta gradinita care functioneaza in localul Scolii nr. 3 trebuie sa 
depinda financiar de Scoala nr. 2? Iarasi intram in jocuri de culise, iar noi suntem cei care 
parafam asa ceva. Mie nu mi se pare normal ca aceasta gradinita sa fie arondata Scolii   
nr. 2 atat timp cat ea functioneaza in incinta Scolii nr. 3.” 

D-na director Natasa Nemes „repartizarea din punct de vedere financiar este facuta 
de Inspectoratul Scolar si aduce la cunostinta Consiliului local si noi aprobam.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „exista o adresa pe care Inspectoratul 
Scolar a adresat-o Primariei municipiului Focsani, urmeaza sa decidem prin vot.” 

Dl. consilier Danut Popoiu „in proiectul de hotarare anterior daca noi l-am citit cu 
atentie vedem ca se solicita trecerea Scolii Mindresti, respectiv a Gradinitei, sa fie 
rearondate catre Scola nr. 7, dat fiind ca aceasta scoala are putini elevi. Cand e vorba de a 
rearonda financiar aducem Gradinita nr. 21 la Scoala nr. 2, deci noi luam Mindrestiul de la 
Scoala nr. 2 si-l ducem la Scoala nr. 7 si aducem la Scoala nr. 2 Ion Bazgan, Gradinita nr. 
21. Este o chestiune care nu se leaga dupa parerea mea.” 

D-na consilier Doina Fodoreanu „sunt reprezentanta Consiliului local in Consiliul de 
Administratie al Gradinitei nr. 21, acolo este o situatie care nu functioneaza, deci este un 
conflict intre d-na director de la Gradinita nr. 3 cu d-na director de la Gradinita nr. 21. A 
plecat de la niste lucruri, din punctul meu de vedere minore, nu cred ca este cazul sa 
amplificam acest conflict, eu zic ca pana acum Gradinita nr. 21 a fost la Scola nr. 2, sa 
ramana acolo arondata, pentru ca altfel situatia va degenera.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 12 voturi 
„pentru” si 5 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Daniel Gongu, Cristinel Susu, Ionel Preda, 
Lucica Chiper si Danut Popoiu,  devenind hotararea nr. 395 
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Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei 
nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate 
inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii 
nr. 152/1998, republicata, modificata si a Hotararii Consiliului Local nr. 41/23.02.2010 
privind aprobarea listei de prioritati. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr.396 

Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si 
completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.23/26.01.2010 
pentru aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 
municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 397 
 Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea 
anexei nr. 1-bunuri imobile, la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 
167/2003 pentru insusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniul public al 
municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 398 

Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 36,00 mp., situat in Focsani, 
str. Mr. Gheorghe Sava nr. 10 B, care apartine domeniului privat al municipiului 
Focsani. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 399 

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
schimbului de terenuri dintre Primaria Municipiului Focsani si domnii Stan Gheorghe 
si Margareta. 

Dl. consilier Gheorghe Stan „d-le presedinte de sedinta la proiectul de la punctul 13 
si proiectul de la punctul 14, eu nu particip la vot, fiind vorba de persoana mea.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „am luat act de solicitarea 
dumneavoastra.” 

Dl. consilier Laurentiu Veber „stimati colegi, d-le presedinte de sedinta, pentru 
inceput vreau sa va marturisesc ca distinsul nostru coleg, dl. consilier Danut Popoiu prin 
scurta vizita pe care mi-a facut-o saptamana trecuta si care m-a onorat, nu fiti mirati ca 
este de bine, m-a inspirat sa afirm ca tanti Ioana Hauta care a cerut in trecut Consiliului 
local o bucatica de teren pentru o anumita trebuinta a fost o deschizatoare de drumuri in 
problema data noua spre rezolvare atat prin proiectul de hotarare de la punctul 13, cat si 
prin proiectul de hotarare de la punctul 14, pentru ca ele trebuiesc privite la pachet. Aceste 
proiecte de hotarari dovedesc dupa parerea mea, inca o data, crezul initiatorului, pentru ca 
initiator este dl. Primar Decebal Bacinschi si anume pe de o parte buna credinta si grija 
domniei sale fata de comunitate, iar pe de alta parte respectul deosebit al colegului nostru 
consilier pomenit in proiectul de hotarare, fata de juramantul semnat in 26.06.2008 din care 
citez: „jur sa respect Constitutia si legile tarii ... samd, pentru binele locuitorilor municipiului 
Focsani” am incheiat citatul, cu atat mai mult daca binele rezulta „prin noi insine si pentru 
noi”, este o parere personala. Stimati colegi, d-le presedinte de sedinta, pe fond 
apropiindu-ma de aceste proiecte de hotarari, am o dilema juridica. Acesta dilema juridica 
se refera la art. 90 din Legea nr. 161/2003, dati-mi voie sa citesc acest articol, sincer va 
spun eu unul sunt un pic nelamurit. Acest art. 90, alin. (1) spune: „consilierii locali si 
consilierii judeteni care au functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, 
manager, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor ori alte functii de 
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conducere, precum si calitatea de actionar sau asociat la societatile comerciale cu capital 
privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unitati administrative-teritoriale 
nu pot incheia contracte comerciale de prestari servicii, de executare de lucrari de servicii, 
de executare de lucrari furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritatile 
administratiei publice locale din care fac parte, cu inistitutiile sau regiile autonome de 
interes local aflate in subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judetean, respectiv 
ori cu societatile comerciale infiintate de consiliile locale sau consiliile judetene respective”, 
art. 92 al aceleiasi legi, la alin. (1), (2) si (3) au prevederi restrictive pentru alesul local, 
renuntarea la contract, incetarea de drept a mandatului de ales local, ori eu sunt convins ca 
noi prin votul nostru nu vrem sa facem rau absolut nimanui si mai mult de atat unui coleg 
de-al nostru. In alta ordine de idei vazand rapoartele de evaluare pot spune ca sunt facute 
de profesionisti, colegul nostru dl. consilier George Mardare, expert in materie cred ca ne 
poate certifica acest lucru, o simpla observatie poate in mapa la mine nu s-a regasit ceea 
ce trebuie, la capitolul rapoarte de evaluare, deci mie mi-au lipsit ofertele de la agentiile 
imobiliare, poze, se mai pomeneste acolo de anexele 3, 4 si 5 si niste acte de proprietate. 
In sfarsit si cu aceasta inchei comentariul inclusiv la punctul 14 al ordinii de zi, profit de 
aceasta ocazie si vreau sa recomand celor ce tehnoredacteaza documentele consiliului o 
mai mare atentie a limbii romane. Poate nu sunt eu cel care am inteles cel mai bine despre 
ce este vorba, titlul proiectului de hotarare atat de la punct 13, cat si de la punctul 14, face 
vorbire de schimb cu domnii, dar este vorba de proprietari sot si sotie, iar dupa domnii 
urmeaza un nume feminin, eu unul nu stiu ce sa cred. Cred ca formularea nu este cea mai 
fericita, iar documentele multiplicate nu sunt asezate in mapa noastra de sedinta cu cea 
mai mare atentie, cel putin in mapa mea. De unde pot aparea si confuzii si este si pacat de 
atentia, de munca de organizare pe care o face dl. secretar al municipiului Focsani Eduard 
Corhana cu cei din aparat, sigur d-na Bozna Claudia si altii pentru pregatirea fiecarei 
sedinte a Consiliului local. Va multumesc pentru atentie.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „d-nelor si d-nilor consilieri vorbim de acest teren de 
cativa ani. La aceasta ora Cimitirul Nordic al municipiului Focsani, il putem declara inchis, 
efectiv nu mai avem unde sa ingropam. Datorita acestui fapt de 2-3 ani de zile, tot discut 
acesta problema pentru a incerca sa marim acesta suprafata. Pana la urma am ajuns la o 
intelegere cu cel care are teren imediat in vecinatatea acestui Cimitir. S-a pus problema la 
un moment dat sa preluam si din curtea societatii de transport, o anumita suprafata de 
teren. In conditiile in care proprietarii au fost de acord cu un schimb de teren am cautat mai 
multe variante. Am cautat o varianta in centru, nu am gasit datorita Legii nr. 10, nu puteam 
sa-i dam o suprafata sau sa facem un schimb in zona centrala, deci a trebuit sa ne 
indreptam catre o zona unde nu au existat proprietati, unde s-au construit. Singura zona 
unde se putea face un schimb, in fostul Cimitir dupa centura, in zona aceea unde se dorea 
sa se construiasca un cimitir, din punctul nostru de vedere nu putea intr-adevar un cimitir 
sa functioneze acolo. A fost de acord, am urmat toata procedura legala, am angajat pe 
cineva care a facut o evaluare, s-a stabilit care este valoarea schimbului si in urma acestor 
demersuri am initiat acest proiect de hotarare. Insumante cele doua proiecte au vreo 3.000 
mp, le putem da si o forma, un poligon perfect al acestui cimitir si in acelasi timp sa mai 
rezolvam problema cu cel putin 1000-1200 locuri de veci.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan „as vrea sa fac doar un amendament la acest proiect 
de hotarare, acelasi pe care l-am facut cand am avut acel schimb cu dl. Schmoll, as vrea 
sa introducem la acest proiect de hotarare un articol 2 bis, care sa specifice foarte clar 
faptul ca terenul ce se preia va avea destinatia de Cimitir, urmand a fi inventariat in 
domeniul public al municipiului Focsani dupa incheierea actului in forma autentica.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta cu 17 voturi „abtinere”. 
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Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Bogdan 
Matisan si se adopta cu 15 voturi „pentru”, si 1 vot „impotriva” a d-lui consilier Laurentiu 
Veber, dl. consilier Gheorghe Stan anuntand ca nu participa la vot, devenind hotararea   
nr. 400  

Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
schimbului de terenuri dintre Primaria Municipiului Focsani si domnii Stan Zamfirica 
si Mioara. 

Dl. consilier Bogdan Matisan „vreau sa fac acelasi amendament ca si la proiectul 
anterior.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta cu 17 voturi „abtinere”. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Bogdan 
Matisan si se adopta cu 15 voturi „pentru”, si 1 vot „impotriva” a d-lui consilier Laurentiu 
Veber, dl. consilier Gheorghe Stan anuntand ca nu participa la vot, devenind hotararea   
nr. 401 

Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 69,3 m.p., situat in Focsani, 
str. Bucegi nr. 26A, judetul Vrancea, T.193, P.10651,ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre SC ATREYA SRL.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 402 

Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 68,09 m.p., situat in Focsani, 
str. Brailei nr. 47A, judetul Vrancea, T.187, P.10092,ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre SC CON-BETA PROD SRL.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 403 

Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 18,80 m.p., situat in Focsani, 
str. Greva de la Grivita nr.7, ap. 1, judetul Vrancea, T.95, P.5319, ce apartine 
domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC UZROM COM SRL.  

 Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 404 

Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 9,45 m.p., situat in Focsani, 
str. Revolutiei nr. 10, judetul Vrancea, T.208, P.11336,ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre Boros Maricel. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 405 

Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 38,80 m.p., situat in Focsani, 
str.Brailei nr. 25,ap.2 judetul Vrancea, T.197, P.10875,ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre Ursachel Marian si Lensu Danut. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 406 

Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 33,60 m.p., situat in Focsani, 
str. Dr. Telemac nr. 7, ap.1 judetul Vrancea, T.189, P.10341, ce apartine domeniului 
privat al municipiului Focsani, catre Voicu Iordache. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 407 
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Punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea modificarii 

Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 50/2010, modificata. 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „aici in raport avem toate datele pe care noi le-am 

parcurs pentru intocmirea PUG-ului, in municipiul Focsani, dar datorita faptului ca au aparut 
cateva probleme, cerem decalarea termenului de la 31.12.2010 pana la 30.06.2011, 
datorita faptului ca maine avem o intalnire cu o comisie. Aceasta comisie pe mediu, va fi 
cea care o sa ne spuna daca proiectul este facut corect sau nu. In conditiile in care vor 
aparea modificari minore, urmeaza ca in urmatoarele 5 zile sa ni se comunice ce modificari 
au aparut, dupa aceste modificari 45 de zile el urmeaza sa fie supus dezbaterii publice, 
dupa care sa mergem dupa toate aprobarile, incepand de la Consiliul Judetean si la toate 
Ministerele, iar in final sa fie supus aprobarii Consiliului local. Noi am cerut un termen mai 
larg pentru ca toata procedura aceasta dureaza cam 2 luni de zile. Documentatia este 
facuta, este predata, urmeaza sa fie supusa dezbaterii publice. In conditiile in care aceasta 
procedura se va realiza intr-un termen mai scurt in urmatoarea sedinta de Consiliu local ea 
va fi supusa aprobarii.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 408 

Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind alegerea unui 
presedinte de sedinta, pentru Consiliul Local al Municipiului Focsani, pe o perioada 
de trei luni, incepand cu luna ianuarie 2011.  

Dl. consilier Gheorghe Stan „din partea grupului liberal propunem pe dl. consilier 
Gicu Vrancianu.” 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 409 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „va supun aprobarii graficul desfasurarii 
sedintelor ordinare a Consiliului local al municipiului Focsani pe semestrul I din anul 2011, 
probabil tot ultima marti a lunii.” 

Se supune la vot graficul sedintelor si se aproba cu 17 voturi „pentru”. 
Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „face precizarea ca ni s-a depus un 

memoriu care a fost adresat noua, problema este legata de Administratia Pietelor Focsani, 
cine poate sa-l prezinte?” 

D-na director Natasa Nemes „ acest memoriu este depus de agentii economici care 
isi desfasoara activitatea in Piata Sud care doresc ca pretul de pornire al licitatiei pentru 
inchirierea terenurilor sa fie mai mic decat cel stabilit prin Hotararea Consiliului Local.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „ati primit o invitatie pentru manifestarile care vor avea 
loc in urmatoarele zile in municipiul Focsani, sunt convins ca o sa ne onorati cu prezenta, 
vreau sa va anunt ca la sfarsitul lunii voi pleca cateva zile in concediu, concediul anului 
2010. Doresc sa-i multumesc d-lui presedinte de sedinta pentru activitatea din ultimile trei 
luni, doresc sa va multumesc dumneavoastra pentru activitatea depusa in anul 2010, sa va 
doresc sanatate, fericire, tot ce va doriti si un an mai bun in anul 2011.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „multumim de urari d-lui Primar, eu nu 
vreau sa las in mandatul meu lucrurile neterminate, n-am terminat cu memoriul si oricare 
dintre noi vom analiza problema si putem initia un proiect prin care sa facem aceasta 
modificare, fara sa avem pozitia Consiliului de Administratie, dar eu stiu ca la acest 
moment este in plin proces de licitatie. Deci doar daca raman spatii nelicitate putem 
interveni si sa modificam taxele de plecare a licitatiei. In numele meu personal si al grupului 
PSD, urez cetatenilor municipiului Focsani ca sarbatorile de iarna sa aduca un pic de 
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liniste, sa aduca sanatate, sa aduca bucurie in familie si acea armonie unica pe care la noi 
la crestini, Craciunul si alte sarbatori cum este Pastele, le aduc in familia noastra 
romaneasca si ca la orice final de etapa, ne cerem scuze in fata cetatenilor pentru ce am 
mai gresit, ce nu am facut poate, ce puteam sa facem mai mult si nu putem spune decat un 
La Multi Ani cu sanatate.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu considera ca au fost epuizate toate 
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, 
                    Liviu Ioan Oloeriu                                                  Eduard-Marian Corhana 
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