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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  23 februarie  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 23.02.2010, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 379/ 16.02.2010, 
constatand ca in sala sunt prezenti un numar 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. 
 La sedinta participa din partea Institutiei Prefectului dl. director de cancelarie Felix 
Alexe, precum si d-na secretar al Consiliului Judetean Vrancea Raluca Dan. 
La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani; 
 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-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-nul Liviu-Dan Pogorevici – director executiv, Directia  administratie publica locala;  
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-na Carmen Marta Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Valentina Gatej – sef serviciu cadastru si agricultura; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu fond locativ; 
 d-na Mioara Huica – sef serviciu investitii; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 
 d-na Mirela Andrei – inspector serviciul comunicare; 
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-na  Mariana Gheorghe  – sef serviciu autorizare agenti economici; 
 d-nul Ion Soare – inspector , compartimentul de Transport Public Local; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 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 Vasile Velnita – inspector 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-nul Sorin Francu – director Teatrul municipal Focsani; 
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani; 
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP SALUBRITATE SRL 
 d-na Angela Lungu – director Cantina de Ajutor Social; 
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             La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti 
ai mass-mediei locale.  
  Dl. Secretar al municipiului Focsani supune votului procesul verbal al sedintei din 
26.01.2010.  

Nu sunt discutii si se aproba cu  21 voturi “pentru”. 
 
In continuare d-na Presedinte de sedinta Doina Fodoreanu prezinta proiectul ordinii de zi 
care cuprinde: 
 
1. proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, a 
SC ENET SA Focsani;  
 
2. proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, a 
SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 
3. proiect de hotarare privind aprobarea organizarii de catre Consiliul Local al Tinerilor 
Focsani, cu ocazia zilei de 8 Martie, a proiectului ,,Paradox feminin”; 
  
4. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 5.000 lei pentru organizarea 
sarbatorilor de primavara - 1 si 8 Martie 2010; 
                             
5. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii, din bugetul local al municipiului Focsani 
pe anul 2010, a sumei de 20.000 lei, in vederea acordarii unui sprijin material persoanelor 
aflate in nevoie sociala, cu ocazia sarbatorilor de Paste;  
 

6. proiect de hotarare privind aprobarea cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate 
bugetului local, depusa de Maftei Lacramioara cu domiciliul in Focsani, Aleea Caminului, 
nr. 12, ap. 57; 
     

7. proiect de hotarare privind aprobarea cererii de inlesnire la plata a obligatiilor datorate 
bugetului local, depusa de Mohorea Neculai cu domiciliul in Focsani, str. Constructorului, 
nr. 19, ap. 97; 
 
8. proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere datorat de 
asistatii din Caminul pentru Persoane Varstnice Focsani pentru anul 2010; 
 
9. proiect de hotarare privind modificarea art. 2 din Normele metodologice pentru stabilirea 
costului mediu lunar si a contributiei lunare de intretinere datorata de asistatii in Caminul 
pentru Persoane Varstnice Focsani si sustinatorii lor legali, aprobate prin Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.8/2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
10. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Primariei Municipiului 
Focsani a unor posturi, in vederea promovarii in clasa a functionarilor publici incadrati pe 
aceste posturi; 
 
11. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Politiei Comunitare a 
Municipiului Focsani a unor posturi, in vederea promovarii in clasa a functionarilor publici 
incadrati pe aceste posturi; 
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12. proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru suprafetele 
locative cu destinatie de locuinte inchiriate persoanelor cu handicap grav sau accentuat 
sau familiilor ori reprezentantilor legali care au in ingrijire un copil ori un adult cu handicap 
grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicata si modificata; 
13. proiect de hotarare privind aprobarea Listei de prioritati pe anul 2010, pentru 
repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, in conformitate cu HGR nr. 
962/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
14. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.111/26.05.2009 pentru aprobarea schimbarii repartitiei pentru un 
numar de 2 familii din imobilul situat in Focsani, Al. Caminului nr. 12, bl.G2, in conformitate 
cu Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata; 
 
15. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet 
medical, situat in municipiul Focsani, str. Bucegi nr. 28, care face obiectul contractului de 
concesiune nr. 20965/22.12.2005, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si 
Ghinea Margareta – Liliana(fosta Dragomir); 
 
16. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet 
medical, situat in municipiul Focsani, str. Bucegi nr. 28, care face obiectul contractelor de 
concesiune nr. 20966/22.12.2005 si nr. 20967/22.12.2005, , incheiate intre Consiliul Local 
al Municipiului Focsani si medicii Ducan Cristina – Victoria si Traistaru Ecaterina; 
 
17. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet 
medical, situat in municipiul Focsani, str. Bucegi nr. 28, care face obiectul contractelor de 
concesiune nr. 20970/22.12.2005 si nr. 20971/22.12.2005, incheiate intre Consiliul Local al 
Municipiului Focsani si medicii Dogarescu Adriana si Blendea Fanica; 
  
18. proiect de hotarare privind aprobarea incredintarii in folosinta gratuita pe o perioada de 
10 ani, catre Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani, a spatiului cu suprafata utila 
de 119,12 m.p., din incinta Punctului Termic nr. 34, din str. Bujor, ce apartine domeniului 
public al municipiului Focsani, in vederea amenajarii unui punct de depozitare a bunurilor 
aflate in patrimoniul acesteia; 
 
19. proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare pe perioada 01 martie 2010 - 
01 martie 2013, catre Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sf. Pantelimon” Focsani, a spatiului in 
suprafata totala de 1074,84 m.p. si terenului aferent in suprafata de 1127,00 m.p., situate in 
Focsani, str. Bucegi, nr. 28; 
 
20. 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, completata 
prin Hotararea nr. 326/2009; 
 
21. proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Sediu firma cu locuinta 
de serviciu” – DJ 204E Focsani – Petresti, T.30, P.153, Focsani; 
 
22. proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Zona de retail” – 
extravilan Focsani, DN 23, T.79, P.415; 
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23. proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al 
municipiului Focsani; 
 
24. proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.61/218/2008 pentru aprobarea Regulamentelor 
de organizare si executare a serviciilor de transport public local in municipiul Focsani, 
modificata; 
 
25. proiect de hotarare privind abrogarea art. 3 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 270/2003 pentru reglementarea circulatiei autovehiculelor cu masa 
totala mai mare de 3,5 tone in municipul Focsani, exceptand mijloacele de transport 
calatori; 
 
26. proiect de hotarare privind aprobarea pretului local de referinta pentru energia termica 
furnizata populatiei prin sistem centralizat, in municipiul Focsani; 
 
27. proiect de hotarare privind numirea d-nei Grosu Carmen Daniela, sef serviciu buget 
contabilitate din cadrul Primariei Municipiului Focsani, pentru tinerea registrelor datoriei 
publice locale; 
 
28. proiect de hotarare privind alegerea viceprimarilor municipiului Focsani; 
 
29. propunere de raport de evaluare a performantelor profesionale individuale ale 
Secretarului Municipiul Focsani, pentru perioada 01.01.2009-31.12.2009; 
 
30. raport privind activitatea desfasurata de Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani 
in anul 2009; 
 
31. raport privind activitatea desfasurata de Cantina de Ajutor Social in anul 2009; 
 
32. raport privind activitatea desfasurata de Serviciul Public Comunitar de Evidenta 
Persoanelor Focsani Local in anul 2009; 
 
33. raport privind activitatea desfasurata de Ateneul Popular ,,Mr. Ghe. Pastia” Focsani in 
anul 2009. 
 
Informari, declaratii politice. 
  

Ia cuvantul d-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu “buna ziua, stimati invitati, 
d-nelor si d-nilor consilieri. Vazand prezenta facuta de secretariatul tehnic al Consiliului 
local Focsani, constat ca exista cvorum pentru a desfasura sedinta ordinara de astazi, 
convocata din Dispozitia d-lui Primar nr. 379 din 16.02.2010. Precizez ca toate materialele 
sedintei au fost puse la dispozitia d-nilor consilieri si am fost informata ca toate proiectele 
de hotarare au fost analizate in cadrul comisiilor de specialitate, fiind depuse la secretarul 
municipiului avizele prevazute de lege. Stimati colegi dl. primar Decebal Bacinschi m-a 
informat ca initiator al majoritatii proiectelor de hotarare, ca doreste sa retraga de pe 
ordinea de zi doua proiecte de hotarare.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “as dori sa retrag de pe ordinea de zi proiectul cu nr. 
20, proiect de hotarare privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 89/2002 pentru aprobarea incredintarii in folosinta gratuita a 
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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, completata 
prin Hotararea nr. 326/2009. Acest proiect va intrat odata cu proiectul de buget pentru ca 
va trebui sa aprobam niste bani pentru avize si tot ce este. Daca bugetul nu trece, acest 
proiect nu putem sa-l aprobam. Al doilea proiect este cel de la punctul 25, proiect de 
hotarare privind abrogarea art. 3 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 
270/2003 pentru reglementarea circulatiei autovehiculelor cu masa totala mai mare de 3,5 
tone in municipul Focsani, exceptand mijloacele de transport calatori, pentru ca am avut o 
discutie in sedintele pe comisii si mi s-a spus sa incercam sa-l facem complet, inclusiv 
gasirea acelor locuri de parcare, s-a considerat ca proiectul mai trebuie un pic completat si 
de aceea il vom introduce in sedinta ordinara din luna martie.” 

Dl. consilier Daniel Gongu “am dori sa retragem si proiectul nr. 1, cel cu ENET-ul si 
am dori sa-l discutam in acea sedinta extraordinara, cea de pe 9 martie.” 

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu “nu-l puteti retrage, numai dl. primar 
Decebal Bacinchi are calitatea de a retrage.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “exista Legea nr. 329 care 
reorganizeaza autoritati si institutii publice si sunt termene prevazute expres prin care in 10 
zile trebuie sa le adopte, in 5 zile sa le aduca la cunostinta si asa mai departe, e un 
calendar care-l stabileste legiuitorul. Din punctul meu de vedere ENET-ul s-a inscris in 
acest termen, precum si CUP-ul.” 

D-na consilier Mioara Lazar “propun la sedinta extraordinara, cand se discuta 
bugetul, atunci sa-l prindem si pe acesta si presupun ca intram in termenul pe care-l 
prevede legea asa cum spuneti dumneavoastra d-le secretar al municipiului Focsani 
Eduard Corhana.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “incercam sa spun ca riscam sa 
depasim acest termen, iar bugetul de venituri si cheltuieli al societatii ENET nu are nimic de 
a face cu bugetul propriu al Consiliului Local si al municipiului Focsani” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “mentin proiectul.”  
Nu mai sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi, mai putin proiectele de la 

punctele 20 si 25 si se aproba cu 21 de voturi “pentru”. 

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu “avand in vedere ca proiectul nr. 28, 
alegerea viceprimarilor municipiului Focsani, presupune ca secretariatul tehnic sa faca 
buletinele de vot si este o procedura care dureaza v-as propune daca sunteti de acord 
stimati colegi sa modificam ordinea proiectelor de hotarare. Proiectul nr. 28 sa devina 
proiectul nr. 1. Daca sunteti de acord cu modificarea ordinii proiectelor?” 

Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi “pentru” si 7 voturi “abtinere”a d-nilor 
consilieri Danut Popoiu, Adrian Colin, Cristinel Susu, Neculai Tanase, Daniel Gongu, 
Mugurel Cosmin Malureanu si Mioara Lazar. 

 Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind alegerea 
viceprimarilor municipiului Focsani. 

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu “as ruga fiecare grup politic 
reprezentat in Consiliul local sa faca propuneri pentru a fi trecute pe buletinele de vot.” 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu “pentru functia de viceprimar propun pe dl. consilier 
Bogdan Matisan.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu “Partidul Democrat Liberal nu are 
propuneri.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan “din partea grupului liberal propunem pe dl. consilier 
Vasile Dobre.” 
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D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu “solicit ca pana sunt facute buletinele 
de vot sa mergem in continuare cu ordinea de zi.” 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, a SC ENET SA Focsani. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 13 voturi 
„pentru” si 8 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Adrian Colin, Cristinel Susu, 
Neculai Tanase, Daniel Gongu, Mugurel Cosmin Malureanu, Mioara Lazar si Paul Romeo 
Postelnicu, devenind hotararea nr. 29 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, a SC TRANSPORT PUBLIC SA 
Focsani. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 voturi 
„pentru” si 1 vot „abtinere” a d-nului consilier Paul Postelnicu devenind hotararea nr. 30 

Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
organizarii de catre Consiliul Local al Tinerilor Focsani, cu ocazia zilei de 8 Martie, a 
proiectului ,,Paradox feminin”. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 31 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
alocarii sumei de 5.000 lei pentru organizarea sarbatorilor de primavara - 1 si 8 
Martie 2010.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 32 

Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
alocarii, din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2010, a sumei de 20.000 lei, 
in vederea acordarii unui sprijin material persoanelor aflate in nevoie sociala, cu 
ocazia sarbatorilor de Paste. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 33 

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea cererii 
de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depusa de Maftei 
Lacramioara cu domiciliul in Focsani, Aleea Caminului, nr. 12, ap. 57.  

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 34 

Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea cererii 
de inlesnire la plata a obligatiilor datorate bugetului local, depusa de Mohorea 
Neculai cu domiciliul in Focsani, str. Constructorului, nr. 19, ap. 97. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 35 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
costului mediu lunar de intretinere datorat de asistatii din Caminul pentru Persoane 
Varstnice Focsani pentru anul 2010. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 36 

Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
2 din Normele metodologice pentru stabilirea costului mediu lunar si a contributiei 
lunare de intretinere datorata de asistatii in Caminul pentru Persoane Varstnice 
Focsani si sustinatorii lor legali, aprobate prin Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.8/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 37 
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 Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea 
in statul de functii al Primariei Municipiului Focsani a unor posturi, in vederea 
promovarii in clasa a functionarilor publici incadrati pe aceste posturi.  
 Ia cuvantul d-na consilier Mioara Lazar „as vrea sa fac un amendament avand in 
vedere ca in textul proiectului de hotarare se specifica ca este vorba de 6 functionari 
publici, am rugamintea sa luati nota de acest amendament, respectiv nu a unor posturi, 
deci transformarea in statul de functii a Primariei municipiului Focsani nu a unor posturi, ci 
a 6 posturi in vederea promovarii. Deci este vorba de 6 posturi, nu a unor posturi, 
amendament pe care va rog sa-l supuneti la vot.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma intiala si nu se 
adopta cu 21 voturi „abtinere”. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-nei consilier Mioara 
Lazar si se adopta cu 21 voturi „pentru”,  devenind hotararea nr. 38 

Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea 
in statul de functii al Politiei Comunitare a Municipiului Focsani a unor posturi, in 
vederea promovarii in clasa a functionarilor publici incadrati pe aceste posturi. 

Ia cuvantul d-na consilier Mioara Lazar „deci bineinteles ca si aici este vorba de 
acelasi amendament, dar mai vreau sa fac o precizare, trebuia facuta si la celalalt proiect. 
Este vorba despre avizul favorabil de la ANFP, pentru acesti functionari urmare ca ei au 
terminat studiile superioare. In acest context as vrea sa stiu si cred ca asa ar fi fost normal 
ca acest proiect de hotarare sa faca obiectul sedintei din ianuarie pentru ca este vorba de o 
luna in care dumnealor sunt vaduviti de aceast statut de functionari publici cu studii 
superioare.” 

Intervine dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „in data de 9 februarie 
2010 a venit avizul de la ANFP pentru colegii de la Politia Comunitara.” 

D-na consilier Mioara Lazar „numarul de posturi si aici este vorba de 5 posturi, 
acesta este amendamentul.”  

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma intiala si nu se 
adopta cu 21 voturi „abtinere”. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-nei consilier Mioara 
Lazar si se adopta cu 21 voturi „pentru”,  devenind hotararea nr. 39 

Se revine la punctul 1 al ordinii de zi, alegerea viceprimarilor municipiului Focsani. 
D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „avand in vedere ca au fost aduse 

buletinele de vot o sa dau cuvantul d-lui secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana 
sa comunice propunerea pe marginea modalitatii de vot.” 

Ia cuvantul dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „avand in vedere 
precedentul care a intarziat numirea viceprimarilor la municipiul Focsani am gandit o 
modalitate care sa permita diminuarea, ca sa nu zic inlaturarea discutiilor vis-a-vis de 
aceasta operatiune. In acest sens astazi am confectionat o stampila rotunda cu un 
diametru de 17mm personalizata in sensul ca pe partea superioara a stampilei apare 
Consiliul local al municipiului Focsani, cu mentiunea „votat”. Fac trimitere la Ordonanta nr. 
35, exista un articol 11 care ne permite noua ca si Consiliu local sa alegem una din 
posibilitatile pe care le enumera legiuitorul. Pentru ca in timp am procedat la varianta votat 
cu da sau nu, cu pix sau cu o culoare diferita, am zis sa inlatur aceste suspiciuni si aceasta 
este motivul pentru care va rog sa permiteti aceasta varianta. In spatele salii am putea 
gandi ca vem cabina de vot, avem si mese acolo si fiecare consilier va primi un buletin de 
vot pe care vor fi trecute propunerile celor doua formatiuni politice cu rugamintea mea 
personala, sa zic, ca in interiorul patrulaterului sa se aplice stampila cu mentiunea votat. 
Daca aveti discutii sau propuneri pe maginea acestei proceduri, tinand cu ca v-am spus ca 
este o procedura atipica, dar e o procedura care se inscrie in prevederile Ordonantei nr. 35 
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si Consiliul local poate sa stabileasca si o alta procedura decat cea stabilita de legiuitor. In 
acest sens astept sugestiile sau propunerile de a imbunatati aceasta procedura.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „eu as vrea sa stiu cat de legala este aceasta 
procedura, ca sa nu avem probleme de contestare?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „cred ca de la hotararea 
judecatoreasca am plecat atunci cand am cautat o modalitate de a preintampina alte 
probleme.” 

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu supune la vot modalitatea de vot cu 
stampila si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 6 voturi „abtinere” a d-nilor consilier Mugurel 
Cosmin Malureanu, Daniel Gongu, Neculai Tanase, Adrian Colin, Cristinel Susu si Mioara 
Lazar. 

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „o sa rog comisia de validare sa ia 
buletinele de vot sa le inmaneze d-nilor consilieri.” 

Ia cuvantul dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „inainte de a trece la vot as vrea sa-
mi permiteti sa rog pe dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana sa retina pentru 
procesul verbal faptul ca eu ma voi abtine de la acest vot, pentru ca am fost pus in situatia 
sa aleg intre disciplina de partid si ceea ce am promis si am avut ca program in campania 
electorala. Am ales sa fiu consecvent cu ceea ce am spus in campania electorala ceea ce 
nu inseamna ca nu pretuiesc colegii care candideaza pentru aceste functii.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „am luat act, voi face intocmai.” 
Dl. consilier Danut Popoiu „va rog sa se consemneze in procesul verbal ca nu 

particip la un astfel de vot.” 
Dl. consilier Adrian Colin „doresc sa se consemneze ca nici eu nu particip la vot.” 
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „eu am pregatit 21 de buletine, 

fiecare consilier local are dreptul sa-si exercite dreptul la vot prin primirea sau nu a unui 
buletin de vot, daca dumneavoastra nu participati nu veti primi buletin de vot. Se va 
consemna acest lucru in procesul verbal care se intocmeste cu ocazia numararii voturilor 
ce vor fi primite din urna de vot. Vreau sa mai fac o precizare vis-a-vis de rezultatul 
numararii voturilor apreciez ca comisia de validare aleasa la sedinta de constituire a 
Consiliului local indeplineste si atributia de numarare a voturilor pentru acest tur de scrutin. 
Din comisia de validare fac parte urmatorii d-ni consilieri Liviu Ioan Oloeriu, Adrian Colin, 
Doina Fodoreanu, Gheorghe Stan si George Mardare. O sa va rog sa va prezenti la vot in 
ordine alfabetica pentru a nu fi nici un fel de problema.” 

Se procedeaza la primirea de catre cei 18 consilieri locali a buletinelor de vot si 
exercitarea votului in locul special amenajat. 

D-na presedinta de sedinta Doina Fodoreanu „rog comisia de validare sa se retraga 
in birou d-nei Bozna pentru a numara voturile si a incheia procesul verbal.” 

Comisia se validare formata din d-nii consilieri Liviu Ioan Oloeriu, Adrian Colin, 
Doina Fodoreanuu, Gheorghe Stan si George Mardare au procedat la numararea voturilor 
secret exprimate de consilieri pentru alegerea viceprimarilor municipiului Focsani si   
constata ca s-au distribuit 18 buletine de vot, rezultatul votului secret exprimat fiind 
urmatorul: 
                                                                voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- D-nul Bogdan Emilian Matisan  12   6    -  
- D-nul Vasile Dobre   18   -    -  
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 

„pentru”,  devenind hotararea nr. 28. 

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
scutirii de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte 
inchiriate persoanelor cu handicap grav sau accentuat sau familiilor ori 
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reprezentantilor legali care au in ingrijire un copil ori un adult cu handicap grav, 
conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicata si modificata.  

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 40 

Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
Listei de prioritati pe anul 2010, pentru repartizarea locuintelor pentru tineri destinate 
inchirierii, in conformitate cu HGR nr. 962/2001 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 41 

Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.111/26.05.2009 pentru 
aprobarea schimbarii repartitiei pentru un numar de 2 familii din imobilul situat in 
Focsani, Al. Caminului nr. 12, bl.G2, in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, 
republicata si modificata. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 42 

Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in municipiul Focsani, str. 
Bucegi nr. 28, care face obiectul contractului de concesiune nr. 20965/22.12.2005, 
incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si Ghinea Margareta – 
Liliana(fosta Dragomir). 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Mugurel Malureanu  devenind hotararea nr. 43 

Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in municipiul Focsani, str. 
Bucegi nr. 28, care face obiectul contractelor de concesiune nr. 20966/22.12.2005 si 
nr. 20967/22.12.2005, incheiate intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si medicii 
Ducan Cristina – Victoria si Traistaru Ecaterina. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 44 

Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in municipiul Focsani, str. 
Bucegi nr. 28, care face obiectul contractelor de concesiune nr. 20970/22.12.2005 si 
nr. 20971/22.12.2005, incheiate intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si medicii 
Dogarescu Adriana si Blendea Fanica. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 45 

Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
incredintarii in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, catre Directia de Dezvoltare 
Servicii Publice Focsani, a spatiului cu suprafata utila de 119,12 m.p., din incinta 
Punctului Termic nr. 34, din str. Bujor, ce apartine domeniului public al municipiului 
Focsani, in vederea amenajarii unui punct de depozitare a bunurilor aflate in 
patrimoniul acesteia. 

Ia cuvantul dl. consilier Adrian Colin „as dori o clarificare daca se poate din partea 
Directiei de Dezvoltare Servicii Publice Focsani. Sa inteleg ca nu este vorba despre 
mutarea atelierului aflat vis-a-vis de Scoala nr. 2, ci folosirea spatiului pentru depozitare 
pentru Directia de dezvoltare?” 

Dl. Vasile Velnita „acel spatiu va fi pentru depozitarea tuturor panourilor si 
materialelor folosite pentru alegeri, pentru stalpi de iluminat, unelte si scule care nu 
necesita atentie deosebita la intemperii.” 
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D-na consilier Mioara Lazar „vreau sa fac un amendament incredintarea in folosinta 
gratuita pe o perioada de 10 ani spune aici, eu am sa fac un amendament pe o perioada de 
2 ani, avand in vedere ca mandatul nostru expira in 2012, consider ca raspundem de ceea 
ce este numai in mandatul nostru nu si dupa. Va rog sa luati in calcul acest amendament si 
sa-l supuneti la vot.” 

Dl. consilier Danut Popoiu „va rog sa-mi permiteti sa-l intreb pe dl. Vasile Velnita, ce 
fel de panouri depoziteaza acolo, de care panouri din acestea electorale?” 

Dl. Vasile Velnita „sunt acele panouri folosite la constructia cabinelor de vot.” 
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 

adopta cu 11 voturi „abtinere” si 10 voturi „pentru” a d-nilor consilieri Constantin Dumitru, 
Nitu Radu, Gabriel Padineanu, Vasile Pintilie, Rodica Boboc, Bogdan Matisan, Liviu Ioan 
Oloeriu, Neagu Nistoroiu, George Mardare, Laurentiu Veber. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul facut de d-na consilier 
Mioara Lazar si se adopta cu 21 voturi „pentru”,  devenind hotararea nr. 46 

Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea darii 
in administrare pe perioada 01 martie 2010 - 01 martie 2013, catre Spitalul Judetean 
de Urgenta ,,Sf. Pantelimon” Focsani, a spatiului in suprafata totala de 1074,84 m.p. 
si terenului aferent in suprafata de 1127,00 m.p., situate in Focsani, str. Bucegi        
nr. 28. 

Ia cuvantul dl. consilier Adrian Colin “parerea mea este ca ne cam grabim cu acest 
proiect avand in vedere ca pentru autorizarea cabinetelor medicale carora le-am vandut 
spatii, aceste cabinete au nevoie de vestiar, este o norma impusa de Directia de Sanatate 
Publica. Exista spatiu care a fost folosit  ca vestiar in acest imobil, la Policlinica nr. 2, dar 
acest spatiu nu a fost vandut catre cabinete, ei nu se pot folosi, nu este inchiriat, nu s-a 
gasit inca o modalitate de folosire a spatiului pentru a putea fi autorizate aceste cabinete. 
Nu are rost sa dam in acest moment, acest spatiu, Spitalului de urgenta fara sa clarificam 
acest lucru, altfel pur si simplu cabinetele nu ar putea functiona legal.” 

Dl. consilier Danut Popoiu “in calitatea de presedinte al comisiei pentru vanzarea 
spatiilor din Policlinica nr. 2, as propune ca proiectul sa fie amanat, dat fiind faptul ca nu 
este finalizata actiunea noastra de vanzare a spatiilor. Mai sunt probleme cu doua cabinete 
si in acelasi timp au fost observatii facute de persoanele care au cumparat spatiul, dar care 
mai au nevoie de ceea ce spunea si dl. consilier Adrian Colin, de acele vestiare. Cred ca 
mai degraba rezolvam noi problema, Consiliul Local, Primaria, si apoi sa dam spatiul 
spitalului pentru ca alminteri s-ar putea sa mutam galceava in curtea dumnealor si nu mi se 
pare corect. Eu cred ca inca o luna, doua nu este mare lucru ca mai amanam acest 
proiect.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “eu intreb pe dl. primar Decebal Bacinschi sau pe 
altcineva din conducerea Primariei daca cei care detin spatii medicale acolo au inaintat 
vreo adresa in acest sens, in sensul in care spunea dl. consilier Danut Popoiu, cerand 
anumite spatii suplimentare pentru vestiare si alte asemenea.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “d-na Ghiuta au facut cumva cereri si au mai cerut 
suplimentare de spatiu?” 

D-na Carmen Ghiuta, sef serviciu juridic “da, au solicitat vestiarul.” 
Dl. primar Decebal Bacinschi “altceva ce vreau sa stiu, acest centru care 

functioneaza in cadrul spitalului nostru, ei au un statut, ei au avut incheiat contract cu noi 
pe o perioada determinate de timp contractul a expirat acum. In conditiile in care noi nu 
aprobam acest proiect ei trebuie sa paraseasca acest spatiu, nu?” 

D-na Carmen Ghiuta “da deoarece contractul expira la data de 1 martie 2010.” 
Dl. consilier Neculai Tanase “nu sunt in legalitate daca nu au vestiare. E o problema 

de functionare si lucrurile trebuie sa le facem corect.” 
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Intervine dl. primar Decebal Bacinschi “aveti dreptate, dar sa va explic un pic un 
lucru. Consiliul local are acest spatiu, noi in momentul in care am incheiat contractele 
inainte de a fi scoase la vanzare, noi am facut o adresa catre Directia de Sanatate Publica 
si am intrebat ce cabinete functioneaza. Dansii sunt de specialitate si pot se ne spuna 
exact cabinetele care aceasta zona a orasului are nevoie. Acest centru, e o entitate in 
cadrul acestei policlinici, ea desfasoara alte activitati, Directia Sanitara ne-a spus sa sunt 
de acord cu aceste activitati pe care ei le desfasoara, sunt absolut necesare. In conditiile 
aceste eu cred ca nu trebuie sa retragem proiectul, ar trebui acest proiect sa nu-l aprobam, 
sa-l amanam, sa facem demersuri catre spital, sa vedem ce ne spune spitalul, functie de 
treaba aceasta sa luam o hotarare.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan “eu va propun sa aprobam proiectul asa pentru ca 
pana luni le expira contractul si va propun ca la sedinta imediat urmatoare sau ca la prima 
extraordinara sa venim cu o completare la acest proiect de hotarare, adica sa nu-i evacum, 
ca teoretic si legal ar trebui la 1 martie sa ne ducem acolo sa le spunem sa paraseasca 
locul.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “am o alta parere, noi stim ca avem o extraordinara peste 
cateva zile pentru buget, ma gandesc ca am putea discuta atunci acest proiect de hotarare 
si pana atunci sa fie timp suficient sa ne clarificam pozitia noastra si sa incercam sa fie bine 
pentru toata lumea.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “nu stiu daca timpul nu este prea scurt, nu cred ca ar fi 
destul timp sa purtam corespondenta cu dansii, sa ne spuna punctul dansilor de vedere.” 

Dl. consilier Neculai Tanase “eu zic ca n-o sa-i evacueze nimeni pana pe 9 martie, 
adica eu zic nu-i corect, ei nu sunt in regula si noi sa promovam un proiect care nu este in 
regula. Haideti sa facem treaba de la bun inceput asa cum trebuie. Nimeni nu este pentru 
evacuarea lor.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan “nu cred ca aceeasi parare o s-o aiba si Curtea de 
Conturi cand va veni in control la Primarie si-o sa intrebe ce s-a intamplat.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan “parerea mea este ca ar trebui sa-l mai lasam un pic sa 
ne mai gandim. In nici intr-un caz sa nu-l aprobam acum si as pune o intrebare d-lui 
secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana, mie mi se pare ca incurcam si mai tare 
prin acest proiect o situatie. Am vandut niste spatii. Acest teren care trebuie sa-l dam nu 
mai este in proprietatea noastra integral, oamenii pe baza hotararilor pe noi le-am adoptat 
urmeaza sa-si intabuleze proprietatea, nu? Nu intra in cota indiviza?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “sub aspectul cailor de acces 
au cota indiviza si a terenului de sub cladire. Face obiectul acestui proiect de hotarare 
terenul de sub cladire, dar acesta este un capat auxiliar al solicitarii. Situatia este una 
singura, Centrul Medical sau fostul Centru Medical este ambulatoriu de specialitate al 
Spitalului Judetean astazi, contract care expira la 1 martie 2010. Problema este ca acest 
ambulatoriu nu poate functiona in situatia in care proprietarul nu-si da acceptul. Acesta este 
obiectul proiectului de hotarare. In ceea ce priveste cabinetele medicale ei au cumparat 
ceea ce puteau cumpara la data aparitiei legii cand au facut dovada ca sunt chiriasi sau 
comodatari. In situatia in care dumnealor doresc sa-si mareasca suprafata pentru 
functionare, pentru acreditare, tot in consiliul local vin, dar asta inseamna sa modificam 
corelativ proiectul de hotarare prin care am incredintat spitalului suprafata de 1400 – 
1800mp. In situatia aceasta suntem. Incercam sa satisfacem solicitarile d-nilor doctori 
pentru a primi acreditare sau incercam sa spunem, nu, Spitalului Judetean pentru 
Ambulatoriu, sunt cateva discipline care functioneaza in ambulatoriu.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan “ma refeream la teren ce statut va avea?” 
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “il transmitem cu titlu gratuit, il 

incredintam spitalului, dar nu puteam sa rupem problema, accesoriu urmareste principalul. 
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Principalul este terenul si accesoriu este cladirea, numai ca in aceasta cladire avem cel 
putin 3 proprietari, la parter, etaj 1, etaj 2. Aceasta este situatia.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan “terenul, in momentul in care cei care si-au cumparat 
cabinete isi intabuleaza proprietatea, acea suprafata de o mie si ceva, nu mai este a 
Primariei este cota indiviza.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “noi eliberam o adeverinta din 
care rezulta ca terenul este inventariat in domeniul public  si privat, dupa caz, si acceptam 
sa-si intabuleze doctorii cabinetul situat pe terenul ce apartine Consiliului local. Cand facem 
noi vanzarea la comisii principalul obiect al contractului de vanzare-cumparare este 
cabinetul, auxiliar sunt caile de acces si subsidiar problema terenului care o rezolvam 
printr-o adeverinta.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan “eu va rog sa aprobam proiectul asa in aceasta forma 
si datorita faptului ca cei din aparatul tehnic n-or sa stie ce raspuns o sa dea Curtii de 
Conturi la anul cand or sa vina in control. Vor fi spatii, perioada de timp pe care Primaria nu 
va putea sa justifice prezenta spitalului acolo.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu “vad ca ne pricepem de minune la proiecte 
de genul, hai sa construim sau sa cumparam un apartament cu 60 mii euro si sa-l vindem 
cu 5 mii. In caz ca nu stiati si ar trebui ca cetatenii municipiului Focsani sa stie, spitalul are 
si teren la dispozitie, are si cladiri, recent au inchiriat si teren din spital si fostul spalator si 
alte anexe, s-au facut clinici private. Incaseaza bani buni, incaseaza chirii mari in spital, iar 
Primaria Focsani este muritoare de foame si punem spatii si terenuri la dispozitia spitalului. 
Ar putea si Primaria sa urmeze modelul spitalului si acest spatiu sa-l dam in chirie,            
d-le primar Decebal Bacinschi, sa vedem pe ce bani isi inchiriaza spitalul dependintele, cu 
cat inchiriaza mp de cladire si pe aceiasi bani sa inchiriem si noi acest spatiu, nicidecum 
sa-l punem la dispozitie pe degeaba.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “eu as propune urmatoarea solutie. Venim cu un 
amendament, sa respectam si ceea ce a zis dl. consilier Danut Popoiu si ceea ce a zis si 
dl. consilier Bogdan Matisan. As face un contract incepand cu 1 martie pe o perioada 
limitata de timp. Rugam pe d-nii medici care si-au cumparat aceste cabinete sa solicite 
suprafetele de care au nevoie pentru a putea functiona corect. Vorbim cu un proiectant sa 
vada exact ce suprafete le trebuiesc, facem o corespondenta cu cei de la spital, daca poate 
sa cedeze aceasta suprafata si nu le ingreuneaza activitatea dansilor si in aceste conditii, 
in momentul in care am rezolvat aceasta problema facem proiect de hotarare prin care le 
dam suprafata de care au nevoie si restul le-o dam la ceilalti. Avem contract cu ei si platesc 
aceste contracte pe care le avem, cred ca ar fi cea mai buna solutie ca sa rezolvam si 
aceasta problema.” 

Dl. consilier Adrian Colin “d-le primar Decebal Bacinschi, daca in proiect modificam 
data, 01 martie 2010 – 01 mai 2010, putem ulterior sa venim cu proiectul modificat, deci 
pana in 01 mai 2010 sa clarificam situatia? Eu zic sa-l consideram amendament sa luam 
data 01 mai, o perioada determinata sau 01 aprilie.” 

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu “pana la urma d-le secretar al 
municipiului Focsani Eduard Corhana spuneti-mi cum procedam?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “ati stabilit sa inteleg doua luni, 
martie-aprilie si pana la 01 mai sa rediscutam?” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu “d-le primar Decebal Bacinschi gasim si o 
solutie de a inchiria spitalului. Aceasta cladire sau le-o dam pe degeaba?” 

Dl. consilier Danut Popoiu “as vrea sa fac un amendament  01 martie–01 mai 2010.” 
Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu “n-am inteles eu bine sau facem o confuzie 

aici. Deci le luam o chirie celor care au cabinete medicale sau si spitalului?” 
Dl. primar Decebal Bacinschi “acolo noi nu discutam despre cabinetele individuale, 

acest centru este format din mai multe cabinete. Aceste cabinete cu suprafata pe care o 
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avem noi aici, asta am transmis-o si am dat-o noi la spital, noi nu avem individual cum am 
avut pentru ceilalti medici de familie, mai multi medici s-au unit si au facut acest centru.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se  
adopta cu 21 voturi „abtinere”. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul facut de dl. consilier Danut 
Popoiu si se adopta cu 20 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Mugurel 
Cosmin Malureanu, devenind hotararea nr. 47 

Punctul 21 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, 
completata prin Hotararea nr. 326/2009, a fost retras de initiator.  

Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal ,,Sediu firma cu locuinta de serviciu” – DJ 204E Focsani – 
Petresti, T.30, P.153, Focsani. 

Ia cuvantul d-na consilier Mioara Lazar “avand in vedere ca in ordinea de zi exista 
un proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUG-ului, avand in vedere ca la acest PUG 
practic se cere o prelungire a valabilitatii. Avand in vedere ca PUG-ul nu este aprobat 
consider ca nu ar fi potrivit ca sa aprobam Planul Urbanistic Zonal, la momentul acesta.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “acum cand se elaboreaza PUG-ul proiectantii au luat 
legatura cu cei care detin terenuri pe raza municipiului Focsani si i-au intrebat ce doresc sa 
construiasca in viitor, ramane spatiu verde, locuinta. Aceste proiecte pe care noi le 
prezentam astazi au fost discutate in comisia tehnica in cadrul municipiului Focsani, 
inclusiv cu proiectantii PUG-ului. Deci cei care proiecteaza PUG-ul vor tine cont de aceste 
planuri pe care le aprobam noi acum.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “as fi vrut sa spun ca noi am dat un acord, am fost de 
acord cu aceste proiecte si primul PUZ si al doilea, spuneti dumneavoastra d-le secretar al 
municipiului Focsani Eduard Corhana.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “asta as fi vrut sa completez, ca 
ulterior procedurii de aprobare in Consiliul local a PUZ-ului a trecut prin procedura 
prealabila si a fost un acord dat in Consiliul local pentru ca investitorul sa treaca 
documentatia pentru a primi avize.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “am vrut ca dl. secretar al municipiului Focsani 
Eduard Corhana, fiind cel avizat sa o spuna, sa nu fie comentarii. Parerea mea este ca atat 
timp cat am dat un acord, aprobarea ulterioara este un act efectiv formal, ce facem acum. 
A fost avizul de oportunitate care s-a votat in Consiliul local. Eu puneam problema ca noi 
ceea ce facem acum este ceva formal, deci noi deja ne-am dat avizul, daca acum nu am 
vota ar fi o contradictie care intr-adevar ar naste semne de intrebare.” 

Dl. consilier Neculai Tanase “oricum faptul ca la ora actuala PUG-ul nu este gata 
totusi nu este in regula. Totusi vreau sa-l intreb pe dl. primar Decebal Bacinschi cand va fi 
gata acest PUG, care are termenul de mult este depasit?” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “pana in aprilie este termenul limita.” 
Dl. consilier Neculai Tanase “si pana in aprilie se termina?” 
Dl. primar Decebal Bacinschi “cred ca nu-l terminam pana in aprilie. Acesta este 

motivul pentru care am initiat un proiect prin care am rugat sa prelungim valabilitatea PUG-
ului existent. Nu va pot spune acum cand preconizam ca se va termina. Urmeaza sa avem 
in cursul saptamanii viitoare o discutie cu cei care proiecteaza PUG-ul, cu toti proiectantii 
din municipiul Focsani si atunci vom stabili data cand va fi gata acest PUG.” 

Dl. consilie Gheorghe Stan “eu zic ca proiectul acesta si urmatorul ar trebui sa 
treaca, exact cum a zis si dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu. Deci nu putem odata sa spunem 
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ca omul poate sa se apuce de treaba si dupa aceea nu, decat daca avem un motiv foarte 
serios  si au aparut niste elemente, ca atunci am fost dusi in eroare sau altceva. Acestea 
sunt proiecte pe care le-am plimbat niste luni si sunt niste oameni care vor sa bage niste 
bani si noi in loc sa sprijinim treaba aceasta venim de fiecare data cu cate o idee.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “personal consider ca este un lucru bun ca sunt cetateni 
care vor sa investeasca pe raza municipiului Focsani si de aceea personal voi vota acest 
proiect de hotarare si propun si colegilor nostri sa subscrie la aceasta propunere sa votam 
aceste doua proiecte de hotarare.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 48 

Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal ,,Zona de retail” – extravilan Focsani, DN 23, T.79, P.415.  

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 49 

Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind prelungirea 
valabilitatii Planului Urbanistic General al municipiului Focsani. 

Ia cuvantul dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „d-le primar Decebal Bacinschi daca 
tot ati amintit aici ca urmeaza sa purtati o discutie cu cei care sunt angajati in realizarea 
acestui proiect, cred ca ar trebui sa lasam pentru sedinta extraordinara acest proiect de 
hotarare. Si v-as ruga sa-l retrageti de pe ordinea de zi. Dat fiind faptul ca asa cum arata el 
acum sa fim de acord cu prelungirea fara data, cred ca nu este un lucru extrem de serios si 
atunci ar trebui, functie si de ceea ce ne vor spune proiectantii, daca stabilim o data, sa 
spunem 1 septembrie, 1 octombrie, sfarsitul anului si atunci cred ca acest proiect, venind 
cu o data certa are mult mai multa greutate si pentru noi si pentru dumneavoastra, dar si 
pentru cetateni.” 

Dl. consilier Adrian Colin „avand in vedere ca a avut deja loc prima intalnire a 
grupului de lucru privind aprobare PUG-ului municipiului Focsani. In mod normal pentru 
avizarea unui Plan Urbanistic General trebuie sa se intruneasca de cel putin 3 ori grupul de 
lucru si apoi sa aiba loc cel putin o dezbatere publica. N-ar trebui ca termenul sa fie mai 
tarziu de data de 1 iulie. Deci eu consider ca n-ar trebui sa fie si asta fara sa facem copy-
paste de la raportul de mediu de la judetul Arges in PUG-ul municipiului Focsani. Eu zic ca 
se poate face lucrul acesta, eu zic ca putem stabili un termen astfel incat sa nu-l depasim. 
Deci s-ar putea propune un amendament privind prelungirea valabilitatii, dar nu mai tarziu 
de o anumita data.” 

Intervine dl. primar Decebal Bacinschi „au aparut niste elemente noi, ni se cere un 
studiu istoric. Un studiu istoric practic este de vreo doua volume, pentru ca trebuie sa luam 
fiecare obiectiv istoric din municipiul Focsani sa-i facem o descriere, sa-i facem poze, sa-i 
facem fel de fel de masuratori, practic fiecare element din acesta va trebui transpus pe o 
plansa si descris. Au mai aparut cateva probleme de tot ceea ce inseamna zona de 
invecinare a PUG-ului nostru. Ideea a fost in felul urmator, il pot termina, nu este nici un fel 
de problema, se poate termina si in aprilie acest PUG, dar am zis ca este bine sa ne 
consultam, deoarece facem ceva pentru urmatorii ani. Inainte cand faceam un astfel de 
PUG nu discutam de proprietati private, nu discutam de schimburi de terenuri, nu discutam 
desprea atragerea in intravilan a unor suprafete de pamant. Acesta a fost motivul pentru 
care am dorit sa avem la aproape doua saptamani discutii cu specialistii nostri care se 
pricep la aceasta documentatie si sa vina cu propuneri sa vedem pe unde modificam, 
pentru acest motiv am cerut prelungirea termenului. Eu cred ca este corect ceea ce spune 
dl. consilier Adrian Colin sa dam termen 1 iulie. Noi am vorbit si cu Consiliul Judetean, cu 
arhitectul de la judet si el a spus ca este de acord cu treaba aceasta. Cred ca nu este cazul 
sa ne pripim sa nu facem un lucru bun. Sper ca la urmatoarea intalnire sa va invit si pe 
dumneavoastra daca doriti sa participati la discutia cu specialistii, sa ne spunem si noi 
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punctul de vedere. O sa facem si o dezbatere publica, dar cred ca termenul de 1 iulie este 
suficient.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta cu 21 voturi „abtinere”. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Adrian Colin, 
prelungirea valabilitatii PUG-ului pana la data de 01.07.2010 si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 50 

Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si 
completarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr.61/218/2008 pentru aprobarea Regulamentelor de organizare si executare a 
serviciilor de transport public local in municipiul Focsani, modificata. 

Ia cuvantul dl. consilier Daniel Gongu „as vrea si eu sa stiu, se vorbeste aici despre 
diminuarea unui numar de autorizatii, vreau sa stiu de cate autorizatii este vorba la taxi-uri.” 

Dl. Ion Soare „avem 4 autorizatii disponibile.” 
Dl. consilier Daniel Gongu „stiu foarte bine ce cuprinde acestea, vroiam doar sa fac 

o paranteza, nu putem sa renuntam la aceste 4 taxi-uri sau la aceste 4 autorizatii pentru ca 
lumea este satula de comportamentul acestor taximetristi, nu sunt locuri special amenajate 
suficiente pentru taxi-uri.” 

Intervien dl. Ion Soare „nu ne permite legea, e un drept al transportatorilor si ne pot 
actiona in contecios administrativ.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „in momentul in care vom incepe reabilitarea strazilor 
si in municipiul Focsani, asa cum am facut pe B-dul Garii, str. Republicii, str. Cuza Voda, 
pana unde am ajuns cu ele, vom tine cont si de aceste locuri de parcare pentru taxi-uri.” 

Intervine dl. consilier Daniel Gongu „in cartierul sud nu este nici un loc in vizorul 
dumneavoastra pentru ca nu este nici o strada din cartierul sud care sa intre in acel 
proiect.” 

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „d-le Ion Soare stiu ca la comisie v-am 
solicitat o informare, nu am vazut-o la mapa.” 

Dl. Ion Soare „este depusa la mapa.” 
Dl. consilier Neculai Tanase „eu as vrea sa-l intreb pe dl. Ion Soare cum a facut 

calculul de a ajuns la cifra aceasta, ca ar trebui inca 4 taxi-uri? Pentru ca noi, daca va 
aduceti aminte, am mai avut o discutie acum vreun an de zile si era o chestie extraordinar 
de stricta, acum 4 taxi-uri, spuneti-mi si mie cum ati facut calculul, care este algoritmul 
respectiv? Sa inteleg ca aceasta este o grila in functie de populatie?” 

Dl. Ion Soare „in 2007 legea ne-a stabilit un numar maxim de autorizatii de taxi si 
anume maximum 4 la 1.00 locuitori ai localitatii de autorizare. Prin  HCL nr. 61/2008 am 
aprobat 401 autorizatii taxi. Din 2007 si pana in prezent nu am mai autorizat pe nimeni, iar 
aceste 4 autorizatii sunt in urma renuntarii unor persoane. Acest numar de taxiuri este in 
functie de populatie si este stabilit prin lege.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „sunt 97.000 de locuitori, eu vreau sa va intreb, numarul 
de consilieri nu se ia in functie de numarul de locuitori? S-a micsorat numarul de consilieri, 
nu? Pentru ca sunt sub 100.000 locuitori, iar pentru taxi-uri se mareste pentru ca sunt 
peste 100.000. D-le Ion Soare cred ca ar trebui sa venim cu inca 3 consilieri cu ocazia 
asta.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „s-ar putea sa aveti dreptate, 
dar numarul de consilieri locali in fiecare unitate unitate administrativ teritoriala din judet a 
fost stabilit prin Ordinul Prefectului. Care a fost ratiunea pentru care prefectul la vremea 
respectiva, pentru ca si noi in mandatul trecut am avut 23 de consiliri, acesta este mandatul 
in care avem 21 de consilieri ca urmare a comunicarii sau Ordinului emis de Prefectul 
judetului.” 
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Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „depinde la ce data te raportezi d-le secretar al 
municipiului Focsani Eduard Corhana. Daca te raportezi la data pe care statistica a retinut-
o pentru recensamant si probabil dl. Ion Soare la aceasta cifra face trimitere, atunci este 
corect. Daca facem trimitere la ce spune legea de organizare a alegerilor locale si Legea 
nr. 215 cifra spune statistica in momentul anului respectiv.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „d-le primar Decebal Bacinschi as dori sa 
stiu cand se face urmatorul recensamant?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „recensamantul general cu 
privire la imobile si persoane are loc in anul 2011, undeva la inceputul lui februarie–martie.” 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 14 voturi 
„pentru” si 7 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Adrian Colin, Cristinel Susu, 
Neculai Tanase, Daniel Gongu, Mugurel Cosmin Malureanu si Mioara Lazar, devenind 
hotararea nr. 51 

Punctul 26 al ordinii de zi, proiect de hotarare privind modificarea si completarea 
anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.61/218/2008 pentru 
aprobarea Regulamentelor de organizare si executare a serviciilor de transport public local 
in municipiul Focsani, modificata,  a fost retras de initiator. 

Se prezinta punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
pretului local de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sistem 
centralizat, in municipiul Focsani. 

Ia cuvantul d-an consilier Mioara Lazar “se presupune ca acest proiect de hotarare, 
cel putin asa vreau sa cred, aceasta crestere a pretului initial de referinta este initiata cu 
gandul ca societatea SC ENET SA va iesi din acest impas in care este deocamdata. Eu 
cred ca promovarea acestui proiect de hotarare nu ajuta cu absolut nimic SC ENET sa se 
redreseze ci dimpotriva va destabiliza si mai mult aceasta societate din urmatorul motiv, 
pretul creste, automat valoarea facturii va fi mai mare, iar puterea de plata a cetateanului 
este evident ca va fi mai mica avand in vedere perioada de criza prin care trecem. Era de 
bun simt ca acest proiect de hotarare sa fie promovat sau cresterea pretului la energie 
termica sa fie marit pretul, incapand cu aprilie sau in perioada de primavara. Nu este bine 
pentru ca de fapt incasarile la ENET vor fi mult mai mici, se vor ingrosa practic randul 
datornicilor, motiv pentru care consider ca nu este oportun ca pretul local de referinta 
pentru energia termica sa fie marit, sa fie majorat in aceasta perioada. Din aceste 
considerente nu voi vota acest proiect de hotarare pentru ca, v-am mai spus, nu fac un 
bine societatii SC ENET.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “d-nelor si d-nilor consilieri va rog frumos sa-mi dati 
voie sa va dau cateva date pentru ca nu as vrea sa se plece de aici fara sa se inteleaga 
cateva lucruri foarte clare. In primul rand vreau sa va spun urmatorul lucru. Am primit o 
adresa de la ANRE prin care ne face cunoscut ca pretul gigacaloriei creste de la 348 lei la 
381lei. In conditiile in care noi nu ajutam, noi nu tinem pe linia de plutire ENET-ul stabilind 
un pret pe care el trebuie sa-l plateasca populatiei. Acum cativa ani de zile in Focsani era o 
situatie clara, erau cateva, cred ca 3.000 de familii care aveau montate centrale termice de 
apartament, iar restul erau sau primeau caldura de la ENET. La ora actuala s-au cam 
shimbat datele problemei, 57% din populatia municipiului Focsani beneficiaza de acest 
serviciu al ENET-ului, iar 43% din cetateni din municipiu Focani au alte surse de incalzire. 
Plus ca la aceasta suma se mai adauga si ajutoarele pentru incalzire celor care au venituri 
mici. La ora actuala noi am consolidat sau mai bine zis am proiectat bugetul anului 2010 pe 
valoarea de 200 lei gigacaloria in conditiile in care Primaria municipiului Focsani va trebui 
sa plateasca aceasta subventie in valoare de 18,9 milioane de lei, in conditiile in care 
Guvernul ne-ar acorda 13 milioane de lei. Practic noi la ora asta ar fi trebuit sa primim de la 
Guvern, dar am primit o hartie de la Guvern si ne face cunoscut ca din suma pe care noi 
am solicitat-o de 13,7 milioane lei nu ne poate da decat 4,5 milioane lei, urmand ca 
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diferenta de 6,5 milioane lei sa vedem cine o suporta de la Consiliul local sau de unde va fi 
suportata. Deci nu ne-a aprobat in totalitate suma pe care noi trebuia sa o primim pentru 
aceasta subventie. Se pune intrebarea acum, ce facem in conditiile in care o sa discutam si 
bugetul. Mergand pe 200 lei gigacaloria insemnand un efort din partea Pimariei de aproape 
21 milioane lei, celalalte cheltuieli find duse la minim, nu ne mai raman bani pentru foarte 
multe activitati. O sa va convingeti atunci cand o sa discutam bugetul, noi putem sa 
mergem si pe alta suma. Nu este batut in cuie, eu am venit cu aceasta propunere, plus 
dumeavoastra ati spus un lucru si sunt si eu de acord, putem sa intram cu marirea pretului 
incepand cu data de 1 aprilie, barem iesim din iarna si vedem ce se intampla, in lunile 
ianuarie, februarie, martie. In aceste conditii, vreau sa va mai spun un lucru, beneficiaza de 
subventie numai locuintele, noi datorita faptului ca platim toate utilitatile la unitatile de 
invatamant si la celelalte unitati din cadrul Consiliului local pretul pe care il platim este de 
381 lei nu este cel subventionat, creste foarte mult aceste plati pe care noi trebuie sa le 
facem catre toate unitatile din subordinea noastra. Mai pierdem si aici din ordinul a 3 – 4 
miliarde lei, in bani vechi, deci sunt sume destul de mari pe care noi va trebui sa le 
suportam de la bugetul local. Am primit de la Directia de Finante sume alocate pentru anul 
acesta, fata de necesarul nostru am primit 18,6 milioane de lei mai putin, 2,5 miliaone de lei 
pentru asistentii personali, stiti ca anul trecut incepand cu luna iulie am platit in fiecare luna 
cate 500 mii lei pentru acesti asistenti personali, pentru invatamant am primit 8,4 milioane 
de lei mai putin, la subventie pentru energia termica am primit cu 6,5 milioane lei mai putin. 
Sunt sume extraordinar de mari si nu stiu cum o sa le putem suporta si din acest motiv am 
zis ca sa fie totusi un echilibru intre persoanele care beneficiaza de aceasta subventie si 
persoanele care trebuie sa plateasca la valoarea combustibilului pe care-l folosesc. Sa 
incercam sa mergem pe un pret din acesta incat sa ne mai ramana si bani pentru altceva. 
Am primit foarte multe telefoane si multi oameni mi-au transmis, pentru ca ei nu beneficiaza 
de subventie, doresc in municipiul Focsani drumuri bune, alei si asa mai departe. Si din 
cauza aceasta v-as ruga d-nilor consilieri sa luam o decizie corecta astazi cand vom stabili 
valoarea gigacaloriei tinand cont de inca cateva lucruri: 1.300 de peroane beneficiaza de 
scutire a platii energiei termice, functie de veniturile pe care le au, 1.100 de persoane 
beneficiaza de o reducere intre 70 -80 %, deci sunt in total 6.080 de familii beneficiaza de 
ajutoarele de caldura, scazut din 19.600 cate sunt racordate la ENET raman numai 13.000 
si ceva de apartamente, 13.720 de persoane care se incalzesc de la ENET si care cred ca 
nu platesc consum asa de mare. Vroiam sa va mai spun un lucru, cred ca singura solutie 
pentru a rezolva aceasta problema este reabilitarea termica a blocurilor. Am facut o 
comparatie, am luat un bloc reabilitat, un apartament cu 2 camere, fara subventie a platit 
caldura in luna ianuarie 53,7 lei, cu subventie 32,5 lei, am luat un apartament cu 3 camere, 
a platit fara subventie 138 lei, iar cu subventie 88,4 lei, in conditiile in care la un bloc 
nereabilitat aceeasi suprafata de bloc, acelasi apartament a platit 140 lei fara subventie in 
comparatie cu 53,7 lei cat a platit unul care a avut blocul reabilitat. Solutia este urmatoarea 
din punctul meu de vedere, haideti sa vedem daca avem posibilitatea atunci cand vom 
aproba bugetul sa aprobam mai multi bani pentru reabilitarea termica a blocurilor sa nu mai 
aruncam aceasta energie termica pe geam, s-o consumam degeaba.” 

D-na consilier Mioara Lazar “va multumesc pentru precizari d-le primar Decebal 
Bacinschi. Vin si va intreb, este un semn de intrebare pe care mi-l pun acum. ANRE-ul nu 
impune un pret local de referinta, deci Autoritatea Nationala de Reglementare, nu impune, 
deci presupun, de fapt, cu siguranta asa a fost, ENET-ul a facut o documentatie de pret cu 
privire la acest pret pe care ni la comunicat. Ma intereseaza cine a facut aceasta 
documentatie care a trimis-o spre Bucuresti si evident ca Bucurestiul a vizionat aceasta 
documentatie si a stabilit, acesta este pretul, stabilesc un pret de 200 lei. Deci inteleg ca 
este vorba de 3 variante de pret, asta inseamna ca nu am fost siguri atunci cand am trimis 
documentatia la Bucuresti, pentru ce? Sa ne aprobe macar unul din preturi pentru ca intr-
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adevar eu ca si oras am nevoie sa cresc acest pret, pentru ca am nevoie ca banii pe care ii 
am sa fac si altceva si noi am fost de acord, daca imi aduc bine aminte cu cresterea 
acestui pret pentru ca am avut in vedere sa facem si niste strazi si niste trotuare si asa mai 
departe. Eu cred ca nu este potrivita perioada, consider ca in aprilie putem sa marim acest 
pret pentru ca este o perioada de vara si populatia poate sa sustina cu mai multa usurinta 
plata facturilor si inca o data va spun ca eu nu sunt de acord.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu “d-le primar Decebal Bacinschi v-am 
ascultat jumatate de ora, dar sunt aceleasi explicatii pe care noi consilierii le stim, cat si cei 
prezenti in sala. Nu suntem prima oara la acest proiect. As vrea sa fac si eu un 
amendament aici, daca ANRE-ul a anuntat o scumpire de pret cu 15% ma gandesc ca ar fi 
de bun simt sa facem si noi aceasta marire, daca e sa o facem tot cu un maxim de 15% si 
anume sa punem un pret de 170 lei pe gigacalorie si sa trecem de perioada de criza si sa 
discutam la anul. Oricum sunt convins ca acest amendament nu va trece si  va trece in 
varianta dumneavoastra mai ales ca in stilul acesta vad ca trec toate proiectele ca pe 
banda rulanta. Amendamentul meu este de 170 lei, atat cat au marit si ANRE-ul pretul.” 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu “ascultandu-l pe dl. primar Decebal Bacinschi, 
fara sa se supere pe mine, ma gandeam ca sunt toate argumentele pe care noi le-am adus 
in discutie anul trecut vis-à-vis de proiectul acela care a facut atata valva si care noi ni l-am 
insusit desi era initiativa d-lui primar Decebal Bacinshi. Iata unde ne poate duce, sa zicem, 
judecata unor proiecte de hotarare prin prisma etapei electorale pe care le parcurge o 
comunitate. Noi daca anul trecut am fi pus in practica acel proiect de hotarare, anul trecut 
nu a fost un an atat de greu din punct de vedere economic pentru populatie cum este anul 
acesta si cum va fi si anul viitor. Si cred ca anul acesta ar fi fost mult mai simplu pentru noi 
si mult mai usor pentru populatie, daca stabileam un alt pret, dar asta este de domeniul 
trecutului, am adus in discutie doar acest aspect, pentru invatatura de minte pentru noi toti 
vis-à-vis de ceea ce hotaram. Cu certitudine fata de argumentele aduse de dl. primar 
Decebal Bacinschi corecte si trebuie sa le luam in considerare, dar in acelasi timp cred ca 
pretul pe care noi ar trebui sa-l fixam astazi sau o sa-l fixam astazi trebuie sa tina cont de 
puterea de cumparare pe care o are astazi populatia. Nu e o chestie populista, stim cu totii 
ca aceasta putere dramatica a puterii de cumparare pentru populatie afecteaza inclusiv 
cumpararea serviciilor pe care fiecare cetatean le poate utiliza. Eu sustin si ceea ce spunea 
si dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu la aceeasi idee ma dusesem si eu, ca e o 
chestiune de compromis, de a majora pretul gigacaloriei doar cu procentul pe care 
Autoritatea Nationala de Reglemetarea a facut-o deoarece populatia nu are resursele 
necesare ca sa sustina un pret mai mare, din pacate.” 

Dl. consilier Danut Popoiu “as vrea sa intervin si sa propun urmatorul lucru, sunt de 
acord cu amendamentul facut, sunt de acord cu pretul de 170 lei, respectiv regula celor 
15% pe care le-au adus in plus cei de la ANRE, numai ca obligatoriu trebuie o comisie care 
sa analizeze situatia celor care beneficiaza de ajutorul Primariei, pentru ca sunt informatii 
ca sunt familii care sunt plecate in Italia si cu toate acestea beneficiaza de inlesniri. Sunt 
familii care intre timp si-au reglat situatia financiara, evident asa cum se poate regla o 
situatie in zilele de astazi, continua sa beneficieze. Odata ca este atitudinea vecinilor care 
cunosc o astfel de situatie, dar nici nu nu putem fi indiferenti, pentru ca suma pe care 
trebuie sa o plateasca Primaria este de 22.933.000 lei. Mergand la o astfel de comisie d-le 
primar Decebal Bacinschi si sunt destui de multi cei care benficiaza, s-ar putea sa avem 
surprize si sa constatam ca de fapt suma pe care noi trebuie sa o punem este mai mica.” 

Dl. consilier Vasile Dobre “stimati colegi eu citesc in acest proiect de hotarare un 
paragraf care spune asa “pentru a ajunge la nivelul anului 2009 ca subventie aprobata de 
la bugetul local ar trebui marit pretul local de referinta platatit de populatie de la 148 lei / 
gigacalorie la 205 lei”. Deci ca sa putem Primaria sa plateasca 2009 in 2010 majorarea ar 
trebui facuta de la 148 lei la 205 lei. Ar trebui sa mai retinem faptul ca asa cum a prezentat 
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dl. primar Decebal Bacinschi 43% din populatia municipiului Focsani, nu beneficiaza de 
subventie, ori noi nu putem sa fim nedrepti cu o buna parte, aprope jumatate din cetatenii 
municipiului Focsani care sunt in continuare platitori de taxe si impozite la fel ca toti ceilalti 
si atunci ar trebui sa avem o privire mai de ansamblu si sa fim oarecum drepti cu toata 
lumea. Deasemenea trebuie sa ne gandim ca in municipiul Focsani anul acesta va trebui 
sa mai facem si altceva inafara de a ajuta, sa spunem, persoanele nevoiase din acest oras 
sa-si plateasca intretinerea la ENET, caldura. Mai retinem faptul ca o buna parte sau 
marea majoritate sau toti cetatenii foarte saraci din municipiul Focsani care sunt, am 
inteles, in jur de 11 mii de locuinte, daca am retinut bine de la dl. primar Decebal Bacinschi, 
cetatenii traiesc in cele 11.000 de apartamente, primesc o alta subventie cuprinsa intre 
10% si 100%. Iata deci ca pe de o parte cetatenii cu venituri foarte mici nu sunt afectati de 
aceasta majorare, avem in vedere cum spuneam mai devreme ca sunt 43% din cetateni 
care nu beneficiaza sub nici o forma de subventie si pe langa toate acestea ar trebui sa 
mai adaugam faptul ca Guvernul, asa cum iarasi spunea dl. primar Decebal Bacinschi, din 
13 milioane lei pe care trebuiau sa ni-i distribuie anul acesta, ne aloca doar 4,5 milioane lei 
si va trebui sa acoperim tot din bugetul Consiliului local, bugetul Primariei suma de 6,5 
milioane lei. Deci consider ca daca facem o analiza corecta si gospodareasca din toate 
punctele de vedere cred eu ca undeva o majorare de 195 lei incepand cu 1 aprilie, depasim 
si perioada de iarna, la 1 aprilie deja cred eu ca putina caldura se va mai folosi in 
apartamentele noastre, asa incat eu va propun sa ne ducem la 195 lei / gigacalorie si va 
trebui sa avem in vedere o alta realitate si anume aceea ca pretul de cost al gigacaloriei 
este de fapt mai mare decat cel aprobat de ANRE si sa mai avem in vedere ca in anii 
urmatori Uniunea Europeane ne va vaduvi de posibilitatea de a acorda subventii la caldura 
si daca vom lasa aceasta mare diferenta de pret intre ceea ce plateste cetateanul si pretul 
real de cost la momentul acela va fi o prapastie greu de suportat de catre acei cetateni care 
vor mai ramane dependenti de sistemul centralizat de producerea energiei termice. De 
aceea inchei rugandu-va sa fiti de acord cu o majorare de 195 lei / gigacalorie.” 

Dl. consilier Neculai Tanase “d-le primar Decebal Bacinschi aceste subventionari 
catre populatie se fac pe baza unor declaratii pe propria raspundere?” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “da”. 
Dl. consilier Neculai Tanase “grupul nostru de consilieri nu este de acord sa facem 

aceasta marire la 200 lei / gigacalorie. Eu zic ca ar fi corect, cum a spus si colegul meu, cu  
o marire de 15% cum a spus ANRE-ul, iar diferenta a sa vedem, pentru ca noi trebuie sa 
ne gandim in primul rand la cetatenii saraci ai municipiului Focsani. Sunt si eu va spun ca 
am semnale si foarte multe plangeri in sensul acesta, ca sunt niste cetateni care au niste 
venituri rezonabile, mai mult decat rezonabile si au subventie. Deci asta nu mi se pare 
corect, este o bataie de joc. Dumneavoastra ati spus ca nu avem bani sa facem si alte 
obiective in municipiul Focsani, eu zic ca decat sa facem aceasta marire brusca, mai bine 
gasim o cale de mijloc, facem si o marire suportabila si mai reducem si din acele subvenitii 
care sunt nemeritate pentru unii.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “daca aveti cunostinta de cetateni care au facut fals in 
declaratii, nu-i mai tainuiti pentru ca este infractiune sau poate sunt sesizari anonime. 
Vorbim la general, iar generalul de regula nu rezolva particularul. Faptul ca noi acum avem 
un pret suportabil intr-un an de criza si dupa o iarna din pacate foarte grea, eu cred ca este 
un lucru bun pentru cetatenii municipiului Focsani. Dl. primar Decebal Bacinschi a fost de 
acord sa facem aceasta crestere din luna aprilie cand iarna se termina, deja sunt semne ca 
se termina. Nu-mi propun sa aduc si alte argumente de ordin politic, ca banii nu vin la 
Primarie, Guvernul ia bani de la copii, de la alocatii, dar nu fac referiri politice. Faptul ca din 
aprilie vom avea un pret care in constructia bugetara este de 200 lei, va permite in Focsani 
sa reparam si strazile d-le primar Decebal Bacinschi pentru ca, fac o paranteza nu are 
legatura cu proiectul, daca nu aprobam acel imprumut ce faceam noi acum in primavara 
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cand strazile, arata cu arata si atata asa pentru ca in Focsani au fost sute ce cicluri de 
inghet-dezghet care a distrus carosabililul. Cred ca solutia este, din pacate, pentru ca este 
greu, chiar daca nu va mai fi cheltuiala cu caldura, va fi cu apa calda, trebuie sa ajungem la 
acest pret.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan “cred ca in partea cealalta nu s-a inteles un lucru, noi 
aici discutam de pretul gigacaloriei, gigacalorie care iese de pe poarta ENET-ului. Ceea ce 
discutati dumneavoastra in legatura cu subventia pe care o primesc cazurile sociale din 
municipiul Focsani este o alta subventie, este un ajutor de stat, sunt chestiuni diferite, deci 
noi vorbim doar de pretul care iese de pe poarta ENET-ului catre orice consumator casnic 
din municipiul Focsani. Sunt doua lucruri diferite de aceea se ajunge in situatia ca unii 
cetateni ai municipiului Focsani sa nu plateasca chiar deloc acest agent termic.” 

D-na consilier Mioara Lazar “d-lui coleg consilier Liviu Ioan Oloeriu vreau sa-I 
raspuns vis-à-vis de problema pe care ati ridicat-o cu privire la aceste sesizari anomine. Sa 
stiti ca acestea nu sunt sesizari anomine, ci sunt sesizari clare depuse la Primaria 
municipiului Focsani de catre asociatii de proprietari cu nume de catre persoane individuale 
care au depus si care a fost solutionata foarte tarziu, in sensul ca banii au venit la asociatie 
sa plateasca acel caz, care nu este social deloc, acel caz, are cu ce sa plateasca aceasta 
caldura, respectiv consumul si banii au venit la asociatie, iar Primaria a facut un tur retur de 
bani pana cand cetatenul s-a sesizat sa nu se mai trimita acesti bani. O anume asociatie a 
depus o sesizare prin care a spus ca la locuinta cutare nu locuieste nimeni si va rog sa nu 
mai dati aceasta subventie, i s-a raspuns dupa mai mult de 30 de zile ca intr-adevar nu va 
mai beneficia, dar dupa mai multe insistente. Asta am vrut sa aduc la cunostinta ca sunt 
sesizari scrise, dar car nu sunt luate intotdeauna in seama.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “d-na consilier Mioara Lazar cel care doreste sa 
beneficieze de ajutor de caldura vine si depune un dosar si o cerere pe propria raspundere 
la noi. Persoana aceea daca nu era aici nu avea cine sa-I depuna cererea. Vreau sa va 
spun urmatorul lucru, in conditiile in care am initiat acest proiect de hotarare cu 200 lei / 
gigacalorie - subventia, imi ramane pentru acest an reparatii drumuri 1,1 milioane lei. Vreau 
si eu sa vad cine este in masura cu 11 miliarde lei sa repare drumurile in municipiul 
Focsani. Va rog frumos haideti sa luam o decizie corecta pentru ca nu doresc, sa pun in 
spatele cuiva o greutate si nu poate sa o duca, dar noi trebuie sa luam o decizie corecta 
intre cele 19.729 familii din care 6.115 beneficiaza si de ajutor pentru incalzirea locuintei si 
14.719 locuinte care nu primesc subventie, sunt aproape la jumatate. Haideti sa gasim o 
solutie pentru ca ma vor intreba, de ce nu fac drumuri, de ce nu fac alei si altele, cei 14.719 
si acesta este motivul pentru care cred ca ar trebui sa gandim o suma care artrebui sa fie 
acceptabila pentru toata lumea sa mai putem face ceva. Nu sustin un pret, hotarati 
dumneavoastra, dar consider ca este corect sa luam o decizie care sa nu dezavantajeze 
pe unul si sa-l aventajeze pe altul. Mai spunea cineva aici, un domn consilier, ca sunt 
oameni care au sume foarte mare, le intra in casa si beneficiaza de ajutor de caldura, se 
subventie nu mai vorbim ca beneficiaza toti cei care sunt la sistemul centralizat, toata 
lumea beneficiaza, indiferent ce venituri au, dar aceasta si o familie formata din 4 
persoane, tata, mama si doi copii care au venit net pana la 2.400 lei pe luna beneficiaza de 
10% reducere, ca acestea sunt limitele. Nu vrea si nu am absolut nimic cu nimeni dar ar 
trebui sa gasim o solutie care sa fie corecta pentru toata lumea.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “nu m-am referit la faptul ca nu exista situatii 
anormale pe care dumneavoastra le-ati aratat aici, dar atata timp cat vorbim intotdeauna la 
general, nu suntem credibili. Eu vorbesc pentru toata lumea, nu neaparat pentru 
dumneavastra, faptul ca unele persoane prin fals, prin declaratii mincinoase, folosindu-se 
de anumite situatii pe care functionarii publici nu le observa si primesc ajutoare nu este o 
situatie noua, din pacate ea a existat dupa Revolutie, se incurajeaza nemunca, se 
incurajeaza un stil de viata, cert ca nu suntem de acord, dar pentru ca tot s-a deschis 
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subiectul acesta, haideti cu totii sa umblam la procedura prin care se dau toate aceste 
ajutoare daca legea ne permite. Faptul ca aici a existat si se fac vinovati niste functionari ai 
Primariei ca n-au dat curs unor plangeri, lucrul acesta dl. primar Decebal Bacinschi sunt 
convins ca va lua masuri, daca nu haideti sa facem sesizari din partea Consiliului local 
catre organele abilitate ale statului, care urmaresc problematica pe care dumneavoastra ati 
ridicat-o, eu al asta m-am referit. Deci noi spunem, exista, sunt, dar nu le putem dovedi, la 
lucrul acesta m-am referit.” 

Dl. consilier Adrian Colin “d-le primar in proiectele pe care le deruleaza Primaria 
privind constructia unor noi blocuri in municipiul Focsani, ca sunt ANL-uri, ca sunt locuinte 
sociale, aceste locuinte vor fi conectate la sistemul centralizat de incalzire? Au legatura cu 
ENET-ul” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “locuintele pentru tineri construite in municipiul Focsani 
au centrala proprie de scara, nu sunt legate la sistemul centralizat. Nu au nici o treaba cu 
ENET-ul, ei au centrala proprie.” 

Dl. consilier Adrian Colin “in viitor alte locuinte vor fi conectate la sistemul centralizat 
sau se va opta pentru aceasta varianta de centrala de scara sau centrala individuala, din 
cate stiti dumneavoastra?” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “din punctul meu de vedere daca construim cele 262 
de apartamente pe Calea Munteniei, pe centura acolo, cred ca mai corect ar fi sa le 
montam centrala de scara, pentru ca, pentru a duce sistemul de termoficare pana acolo va 
costa foarte mult.” 

Dl. consilier Adrian Colin “eu consider ca marind pretul de referinta al gigacaloriei nu 
faecem decat sa inglodam mai mult in datorii ENET-ul, fiindca gardul de incasare al 
facturilor va scadea. Cata vreme nu exista o strategie de a aduce noi venituri ENET-ului in 
conectarea unor noi locuinte la ENET nu vad cum am putea ajuta aceasta sociaetate. De 
aceea nu sunt de acord cu marirea pretului gigacaloriei in nici o varianta, nici macar cu cele 
15% de la ANRE.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “d-le consilier Adrian Colin nu va suparati vreau sa 
veniti in cursul saptamanii acestea, haideti sa facem impreuna bugetul pentru anul 2010 in 
varianta 148 lei si nu am nici o problema. Eu v-am spus ca nu vreau sa scumpesc 
gigacaloria, eu vreau sa gasesc o solutie si sa pot sa-I raspund si celui care este legat la 
sistemul centralizat si celui care nu este legat la sistemul centralizat.” 

Dl. consilier Laurentiu Veber “la sedinta de comisie am avut asupra noastra raportul 
acestui proiect de hotarare si consider ca este foarte complet si bine documentat si pe 
mine personal ma condus la idee ca sa fac propunerea pe care o mentin si acum, ca pretul 
gigacaloriei sa devina 195 lei. Spun treaba aceasta, il sustin pe dl. consilier Vasile Dobre, si 
nu as vrea sa atrag supararea d-lui primar Decebal Bacinschi care in proiectul de hotarare 
a pus 200 lei si nici a colegului nostru, sef de grup, dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu care a 
fost de parere ca este 200 lei si cred ca este o valoare fundamentata. S-au etalat aici 
elemente de foarte mare concretente pe care nu as vrea sa le mai repet, dar imi permit 
foarte pe scurt sa va retin atentia cu cateva elemente. Am facut o documentare cu sprijinul 
specialistilor de la ENET in ceea ce priveste vanzarea gigacaloriei in orasul Focsani. 
Vanzarea gigacaloriei ipotetic sau cu cat o platesc cei ce au incalzire cu centrala, incalzire 
cu soba si la ce mod vinde ENET-ul gigacaloria. Valorile sunt aproape de la simplu la 
dublu, pe mine unul acest element ma conduce la faptul ca pretul gigacaloriei trebuie sa 
devina 195 lei si in momentul de fata gigacaloria cea mai ieftina din oradul Focsani este pe 
nedrept vanduta de catre ENET care este si societate comerciala in acelasi timp. Dl. primar 
Decebal Bacinschi a pomeni pe buna dreptate de bugetul anului 2010. Bugetul asa cum 
este proiectat cu totii am retinut si e bine sa mai retinem o data, imi cer scuze pentru 
aceasta sugestie ca la 148 lei/gigacalorie nu mai ramane asa cum spun specialistii 
economici, nu-i mai ramane nici un leu pentru o interventie de natura investitiei care 
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interventie se definesc in trotuare, strazi, parcuri, zone agrement, siguranta circulatiei si 
stim foarte bine dupa ingheturile si zapezile astea teribile stim ce este in oras chiar in 
apropierea Primariei chiar nu mai poti circula. Trebuie sa avem in vedere, bugetul, pentru 
ca prin hotararea pe care o vom lua astazi devine un element foarte concret de a realiza 
investitii publice asa cum dorim toti si devine un mecanism de stimulare a populatiei active. 
N-as vrea sa produc o incurcatura ca s-au etalat aici diverse idei. In proiectul de hotarare 
este pomenit 200 lei, colegii d-nii consilieri Paul Romeo Postelnicu si Mugurel Cosmin 
Malureanu au fost de parerea a 170 lei, parerea mea si a d-lui consilier Vasile Dobre este 
de 195 lei. Eu personal propun 195 lei. 

Dl. consilier George Mardare “referitor la pretul gazelor as vrea sa spun ca urmand 
exemplul Primariei din Iasi as propune ca si noi sa facem o analiza a modului in care ne 
sunt facturate aceste gaze si ma refer la faptul ca in perioada in care perioada este rece s-
a constatat ca presiunea gazelor scade  si foarte multi locatari au reclamat ca pe perioada 
iernii gazele nu mai au putere calorifica. De aceea as vrea sa va spun ca legislatia actuala 
din punctul meu de vedere privind modul in care se factureaza gazele si ma refer la modul 
in care se factureaza gazele pentru ENET are niste lacune care pot fi atacate si este vorba 
de faptul ca noi primim gazele din reteaua Transgaz-ului via Distrigaz. Distrigazul pentru a 
se asigura ca gazele respective nu au o cantitate prea mare de aer comprimat au un aparat 
cromatograf cu care determina puterea calorifica inferioara. De la intrarea pe poarta 
Distrigazu-ului catre noi, catre consumatori, noi nu mai avem voie sa controlam aceasta 
cantitate de aer comprimat. Vreau sa spun ca exista suspiciunea ca in gazul pe care noi il 
platim, repsectiv EENT-ul exista mari cantitati de aer comprimat care se platesc la pret de 
gaz. Aceasta putere calorifica superioara gazului se poate determina cu un aparat numit 
cromatograf si care poate fi instalat si pe care protectia consumatorilor il poate controla 
pentru a verifica daca puritatea gazului sau puterea calorifica superioara este cea facturata. 
Exista un ordin, Ordinul nr. 62 / 2008 care are o prevedere art. 97 care spune ca un 
consumator nu are dreptul sa monteze un astfel de aparat chiar daca acesta a fost etalonat 
iar indicatiile acestui aparat nu sunt opozabile indicatiilor furnizate de aparatul operatorului 
de sistem. Cu alte cuvinte acest arrt. 97 din Ordinul nr. 62/2008 nu ne permite noua ca si 
consumatori sa verificam daca ceea ce ni se furnizeaza si ni se factureaza corespunde din 
punct de vedere calitativ, respectiv al puterii calorifice superioare, indicatiilor din factura. 
Propun ca prin Consiliul local sa atacam constitutionalitatea acestui articol 97 din Ordinul 
62 / 2008 astfel incat sa obtinem aprobarea de a monta un cromatograf la ENET. In felul 
acesta vom putea sti si vom putea demonstra ca gazul pe care noi il achitam are sau nu 
puterea calorifica superioara care ni se factureaza, asta ar putea clarifica si toate celelalte 
aspecte pe care multi dintre noi le-au constatat si am avut si reclamatii ca iarna, in special, 
puterea calorifica superioara a gazului scade prezumtiv din cauza pomparii de aer in 
coloana. Deci ceea ce noua ni se pare foarte suspect si ar fi la bunul simt si ar bine sa ni se 
aprobe, ar fi ca si noi asa cum Distrigazul verifica puterea calorifica a gazului care intra in 
reteaua sa si noi ca si consumatori sa avem dreptul de a verifica aceasta putere calorifica 
superioara si spun asta deoarece prin aceasta verificare am putea sa determinam o 
scadere substantiala a pretului gazelor pe care-l platim la ENET pentru procurarea, pentru 
fabricarea agentului de incalzire.” 

Dl. consilier Vasile Pintilie “avand in vedere acest proiect pe care-l dezbatem si 
faptul ca au fost aduse o serie intreaga de motivatii si argumente cel mai bun argument de 
care noi trebuie sa tinem in momentul de fata cred ca este cel legat de cresterea graduala 
a pretului gigacaloriei avand in vedere faptul ca aceasta subventie in 2013 va dispare. Si in 
conditiile in care am face-o brusc deja ar fi o problema pentru cetateni. Daca noi o facem 
gradual avand in vedere ca la momentul de fata se discuta de 381 lei si noi propunem 195 
lei ar veni efectiv 50% din valoarea reala a gigacaloriei. Faptul ca ea ne permite sa facem o 
economie care sa fie folosita in reabilitarea termica a blocurilor sau pentru alte lucrari de 
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investitii in infrastructura municipala, este cu totul alta problema. Eu cred ca noi trebuie sa 
punem altfel problema adica cu alte cuvinte cresterea graduala a pretului ne permite noua 
sa nu intram brusc in anul 2013 cu o crestere foarte mare care ar ingreuna mult 
posibilitatile cetatenilor cu nevoi din municipiul Focsani.” 

Dl. consilier Neculai Tanase “ceea ce a pus dl. consilier Vasile Pintilie pentru noi nu 
este o noutate pentru ca noi am incercat aceasta crestere graduala, dar din pacate atunci 
dansii nu au fost de acord. Eu as vrea acum sa-l intreb pe dl primar Decebal Bacinschi cat 
este acel credit pentru reabilitarea drumurilor, ca si valoare?” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “280 miliarde lei”. 
Dl. consilier Neculai Tanase “pai daca avem 280 miliarde lei inseamna ca nu trebuie 

sa ne plangem ca nu avem bani pentru drumuri.” 
Dl. primar Decebal Bacinschi “acesta este cel pe care l-am luat, dorim sa sa facem 

inca un imprumut de 245 miliarde lei.” 
Dl. consilier Neculai Tanase “exact este aceeasi situatie, bani pentru drumuri sunt, 

nu ar fi problema, 245 miliarde lei sunt destui si putem face o treaba buna. Deci cred ca nu 
este motiv sa mergem cu 200 lei / gigacalorie doar pentru ca nu avem bani pentru drumuri. 
Stiu ca banii sunt necesari oricand, dar totusi nu putem sa impovaram populatia acum, mai 
ales dincolo de iarna e anul acesta care este un an de criza, e criza mondiala si trebuie sa 
tinem cont de aceste aspecte.” 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
adopta cu 21 voturi „abtinere”. 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „renunt la amendament.” 
Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „chiar daca a renutat dl. consilier Mugurel 

Cosmin Malureanu la amendament, eu mentin aceasta propunere care mi se pare foarte 
suportabila pentru cetateni, 15% asa cum a stabilit ANRE-ul.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „suntem la faza de vot, nu se mai fac amendamente.” 
Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „am facut aceasta propunere la vremea 

cuvenita, am spus ca sustin amendamentul.” 
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „de a sustine si a face amendament sunt doua lucruri 

diferite.” 
Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „nu interpretati asa, a fost un amendament pe la 

care l-am sustinut, nu puteam sa vin si eu sa spun ca fac un amendament tot cu 15%.” 
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „retin ca la momentul respectiv asta vroiati sa spuneti 

si va veti da votul.” 
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Paul Romeo 

Postelnicu si nu se adopta cu 18 voturi „abtinere” si 3 voturi „pentru” ale d-nilor consilieri 
Paul Romeo Postelnicu, Danut Popoiu, Doina Fodoreanu. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-nilor consilieri Vasile 
Dobre si Laurentiu Veber, 195 lei pretul local de referinta si incepand cu 1 aprilie 2010 si se 
adopta cu 12 voturi „pentru” si 9 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Adrian 
Colin, Cristinel Susu, Neculai Tanase, Daniel Gongu, Mugurel Cosmin Malureanu, Mioara 
Lazar, Doina Fodoreanu si Paul Romeo Postelnicu, devenind hotararea nr. 52 

Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind numirea d-nei 
Grosu Carmen Daniela, sef serviciu buget contabilitate din cadrul Primariei 
Municipiului Focsani, pentru tinerea registrelor datoriei publice locale. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 53 

Se prezinta punctul 29 al ordinii de zi: propunere de raport de evaluare a 
performantelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiul Focsani, pentru 
perioada 01.01.2009-31.12.2009. 
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Ia cuvantul d-na consilier Mioara Lazar “apreciez activitatea dumneavoastra, trebuie 
sa recunoasc ca raportul de evaluare asa cum arata el, ca si notare este perfect, asta 
inseamna ca activitatea este perfecta. Am sa ma refer la punctul noua, din obiectivele din 
perioada evaluata. Poate nu stiu bine, daca stiu eronat va rog sa-mi spuneti, deci este 
vorba de un obiectiv care spune asa: asigur actualizarea conform prevederilor legale a 
listelor electorale permanente. Eu stiu ca listele electorale nu au fost actualizate, ma refer 
la listele electorale care au fost puse la dispozitie tuturor partidelor in anul 2008 la alegerile 
locale, ele nu erau actualizate, raportate la alt an, in 2008 nu au fost actualizate. Asta nu 
inseamna ca la 2009 au fost actualizate pentru ca am impresia ca exista aici o situatie in 
functie de recensamant sau ceva de genul acesta. Va rog sa-mi precizati pentru ca eu cu 
nota pe care o aveti aici la, asigura actualizarea nu sunt de acord. In rest nu aduc nici un 
fel de obiectie, apreciez activitatea dumneavoastra, sunt de acord cu ea, dar nu exista 
perfectiune.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “incercam sa fim perfecti. Va 
multumesc. Trebuie sa va dau un raspuns care s-ar putea sa nu va satisfaca. Listele 
electorale permanente se actualizeaza permanent, ceea ce nu stiti dumneavoastra fata de 
forma finala pe care o primim la alegeri si pe care o tipareste, sa zic, serviciul de evidenta 
informatizata a persoanei, noi periodic primim hotarari judecatoresti prin care li se interzice 
dreptul de a vota diversilor cetateni, fac trimitere la art. 64, alin. (1) din Codul Penal. Asta 
este una din operatiunile care imi sta mie ca si atributie de serviciu in relatia de instanta, 
Primarie si serviciul de evidenta informatizata a persoanei. Daca dumneavoastra aveti dubii 
cu privire la actualizarea listelor electorale permanente legea alegerilor locale sau a celor 
prezidentiale sau chiar parlamentare, permit ca cei care nu se regasesc pe lista sa faca 
intampinari astfel incat listele sa fie actualizate. Dar este un intreg mecanism care nu tine 
doar de secretarul municipiului, ci de serviciile deconcentrate. Pentru ca nu-i musai ca 
cetateanul din Focsani sa decedeze la Focsani. Este o intreaga corespondenta care se 
face la nivel national din momentul in care decedeaza, desi legea il obliga la un anumit 
termen pe functionarul care ia act de deces sa faca comunicarea la locul de domiciliu, 
starea civila sau serviciul de evidenta primeste actul constatator al decesului si acesta il 
radiaza din lista, daca vorbim despre decedati. Daca vorbim de cei plecati ramane iarasi la 
latitudinea personei de buna credinta sa faca cunoscut faptul ca pleaca, stim foarte bine ca 
sunt foarte multi cetateni din Focsani care desi figureaza cu domiciliul in Focsani, nu mai 
stau aici de ani de zile, nu am evidente, iar carte de identitate sau buletinul personal este 
cel care reglementeaza domiciliul.” 

D-na consiliul Mioara Lazar “asa este, dar este chiar vorba despre o situatie de felul 
acesta. Dau un exemplu pe str. Transilvaniei sunt doua sau trei familii care sunt decedati 
de mult. Totusi apar pe liste permanent.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “actul de stare civila este cel 
care reglementeaza situatia persoanei.” 

D-na consilier Mioara Lazar “pentru ca am avut aceasta situatie concreta din acest 
motiv am abordat obiectivul numarul 9 din raportul dumneavoastra de evaluare.” 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu “eu apreciez atat cat imi permite si relatia pe 
care noi o avem aici de consilier si Consiliul local cu dl. secretar, dar si dintr-o apreciere a 
activitatii d-lui secretar facuta prin prisma unor cunostinte pe care inca le mai posed in ale 
adminstratiei si cred, din aceasta perspective, ca dl. secretar al municipiului Focsani 
Eduard Corhana si-a facut datoria si cred ca merita sa fie apreciata aceasta activitate de 
catre noi. Daca imi este permis eu cred ca in disputele pe care le-am avut noi aici in cadrul 
Consiliului Local, unele dintre ele sau cele mai multe as putea spune, care au fost facute 
doar pentru a gasi solutia cea mai buna pentru cetatenii urbei noastre, eu am apreciat si 
lucrul acesta cred ca este fundamental pentru activitatea unui secretar. Am apreciat 
echidistanta pe care el a avut-o in raporturile pe care noi le-am avut aici ca si consilier in 
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disputele noastre si cred ca acest lucru este demn de mentionat. Cat priveste celelalte 
atributii sigur secretarul are foarte multe atributii, sarcini, statutul secretarului este destul de 
ingrat pentru ca el practic este de unul singur, trebuie sa aiba un raport corect si cu dl. 
primar, sa aiba un raport corect si cu Consiliul local, trebuie sa-si impuna punctul de vedere 
vis-à-vis si de compartimentele pe care le coordoneaza, nu este o treaba usoara. Mai mult 
decat atat un punct de vedere pe car si-l exprima poate fi interpretat foarte usor ca fiind 
partinic ceea ce nu trebuie sa fie in activitatea unui secretar. Lasand la o parte toate aceste 
lucruri eu cred ca activitatea este una benefica si pentru noi Consiliul local si pentru dl. 
primar si aparatului propriu si desi personal nu impartasesc aceeasi procedura ca 
activitatea unui secretar sa fie evaluata de o autoritate care are o incarcatura politica foarte 
consistenta, vorbesc de Consiliul Local,  cred ca in ceea ce ne priveste pe noi aici la 
municipiul Focsani, dl. secretar Eduard Corhana si-a facut datoria si il felicit cu aceasta 
ocazie si sper sa o tina tot asa.” 

Dl. consilier Danut Popoiu “in primul rand d-le secretar al municipiului Focsani 
Eduard corhana vreau sa va felicit la modul sincer, desi nu ma pricep in probleme de-ale 
administratiei asa cum se pricepe dl. consilier Paul Romeo Postelnicu. De fiecare data 
cand am intrebat ati reusit sa imi explicati ca sa pot intelege si eu. Deci fara nici un ton 
ironic va felicit, nu pot insa sa nu observ fermitatea cu care ati condus sedinta de astazi 
pentru alegerea viceprimarilor. Regeret ca n-ati fost dumneavoastra in 2008, dovada ca 
astazi ati condus impecabil, ati vazut ca si fost d-na prefect Raluca Dan s-a declarat 
multumita si a plecat. Deci regret ca nu ati fost dumneavoastra atunci in sala si ca ati fost 
bolnav in perioada aceea.” 

Dl. consilier Laurentiu Veber “nu am vorbit in pauza cu dl. consilier Danut Popoiu, 
dar aceeasi trimitere as fi vrut sa o fac si eu. Sunt convins ca daca dl. secretar al 
municipiului Focsani Eduard Corhana ar fi fost prezent la acea sedinta in care d-na prefect 
Raluca Dan ne-a dat cu dusul tuturor s-ar fi desfasurat cu totul altfel si nu s-ar fi incheiat 
atat de brusc cum ne aducem cu totii aminte.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “tot respectul pentru activitatea d-lui secretar al 
municipiului Focsani Eduard Corhana numai ca vreau sa va aduc aminte, chiar daca dl. 
secretar ar fi fost aici nu ar fi putut sta in cabina sa ia carioca din mana celor care au votat.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “nu mai stiu exact ce calificativ a luat in 2008, dar dl. 
secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana pentru anul 2009 a facut foarte multa 
treaba si in acelati timp a progresat extraordinar de mult. Dansul a venit de la un oras unde 
erau alte probleme, noi aici avem alte probleme, foarte mult a evoluat in anul 2009. Sunt 
convins ca si in 2010 va fi alaturi de noi in asa fel incat toate problemele de legalitate sa nu 
reprezinte pentru noi o problema. Multumesc si foarte bine.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot propunerea de raport de evaluare si se aproba 
cu 21 voturi „pentru”. 

Se prezinta punctul 30 al ordinii de zi: raport privind activitatea desfasurata de 
Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani in anul 2009. 

Ia cuvantul dl. consilier Adrian Colin “referitor la acest raport as avea cateva 
intrebari. Observ la atelierul de intretinere si reparatii mobilier urban ca s-au facut, s-au 
confectionat panouri, gardut pentru protectia spatiilor verzi de 11.123 le isi 223 lei. Despre 
ce fel de panou este vorba, sunt panouri, garduri efectiv si unde s-au montat?” 

D-na Otilia Stoica director interimar Directia de Dezvoltare Servicii Publice “acest 
gard s-a montat in zona parcului Teatru si va mai fi anul acesta si in alte zone.” 

Dl. consilier Adrian Colin “la fel vad confectionat panouri pentru locuri de joaca 
pentru copii de 3.793 lei.” 

D-na Otilia Stoica director interimar Directia de Dezvoltare Servicii Publice “sunt 
acele panouri pe care se scrie specificatia de joc de joaca.” 



 26 

Dl. consilier Adrian Colin “am inteles este acela in care spune, loc de joaca pentru 
copii, nu mai bine reparati un loc de joaca, pentru ca vad ca s-au reparat locurile de joaca 
de 1.598 lei, s-au facut panouri de 3.793 lei, deci mi se pare corect sa repari locul decat sa 
scrii ca acela este loc de joaca, ca asa cum arata trebuie sa scrii ca sa-ti dai seama ca este 
loc de joaca pentru copii. La intretinere spatii verzi vreau sa stiu daca au fost trecute si 
acele sensuri giratorii, care au fost puse si scoase, daca sunt prinse la cheltuieli?” 

D-na Otilia Stoica director interimar Directia de Dezvoltare Servicii Publice “intr-un 
an sunt doua perioade de plantare.” 

Dl. consilier Adrian Colin “la noi au fost patru ca au fost si doua cicluri electorale,    
s-au pus si s-au scos”. 

D-na Otilia Stoica director interimar Directia de Dezvoltare Servicii Publice “in acea 
perioada nu au fost plantate flori.” 

Dl. consilier Adrian Colin “la sectia spatii verzi, administratia cimitire ati gasit 666 
spatii reprezentand suprafete ocupate de clienti fara acte. Vreau sa stiu si eu ce s-a 
intamplat cu aceste 666 spatii.” 

D-na Otilia Stoica director interimar Directia de Dezvoltare Servicii Publice “s-au 
identificat persoanele si s-au concesionat pe 49 ani.” 

Dl. consilier Radu Nitu “as aprecia activitatea Directiei de Dezvoltare Servicii Publice 
desi a fost un an foarte greu si stim cu totii cain anul 2009 dl. Filipache Sirbu s-a pensionat, 
d-na Otilia Stoica ii tine locul fara sa fie director si am vazut si am abservat ca in activitatile 
care s-au desfasuat in 2009 ca s-au achitat cu bani putini de sarcinile care au fost primite 
de la Consiliul local si Primarie. Am retinu aici o situatie din raportul de activitate vis-à-vis 
de gestionarea cainilor fara stapan si m-a frapat o chestiune privind cainii adoptati de 
Asociatia Prietenii Animalelor care este zero. Vreau sa va spun ca la ora actuala in oras 
sunt foarte multi caini si foarte muti cetateni ridica aceasta problema in toate zonele, caini 
care sunt adusi din alta parte si creaza mari probleme cetatenilor municipiului Focsani. 
Deci ce fel de prieteni sunt cei de la Asociatie se vede dupa raportul prezentat aici. Eu sa 
stiti ca in 2009 am avut solicitati din partea cetatenilor din zona de care raspund si vreau sa 
va informez ca cei de la Directie s-au achitat corespunzator de cerintele acestora.” 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu “eu nu stiu daca dl. consilier Adrian Colin considera ca 
activitatea Directiei de Dezvoltare Servicii Publice nu este buna, nu am auzit cuvantul 
acesta, dar nu vreau sa cred ca s-a gansit la asa ceva, probabil ca a vrut si dansul  sa vada 
cine sta prin cimitir, daca e asa e ok, nu ma mai gandesc la alte lucruri macabre.D-nilor 
consilieri Directia este o moasa comunala, a facut si face de toate, de la montat panouri, de 
a le vopsi, a le intretine, a le schimba, de a planta, de a repica si n-am auzit o vorba in 
decursul anului trectu de multumire. Chiar orasul nostru nu a fost frumos, nu s-a 
infrumusetat cu atat material dendrologic pe care il producem in serele noastre? Munca se 
vede poate putin, dar pleaca de la sera,  de la producere in timpul iernii a materialului 
saditor, se fac atatea operatii de intretinere, stim cu totii ca unii aveti de reprosat, dar stiti 
de cate ori se uda o planta, un copac? Oamenii vin de la ora 4 – 5 dimineata, iar in 
contractul lor de munca nu e de la acea ora, au un program ca la toti ceilalti de la ora 8 – 
16. Haideti sa-i dam cezarului ce este al cezarului, munca Directiei este enorma si sunt 
oameni de calitate si oameni muncitori acolo, chiar muncitori.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu “d-le primar Decebal bacinschi sa inteleg ca 
intre orele 4-8 dimineata oamenii muncesc la Primarie la negru?” 

Dl. consilier Neculai Tanase “eu nu-l inteleg pe dl. consilier neagu Nistoroiu de ce 
este asa de oripilat. Bineinteles ca peste tot sunt oameni de calitate si de calitate mai 
indoielnica.” 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu “il rog pe dl. consilier Neculai Tanase sa-mi traduce ce 
inseamna cuvantul oripilat ca alminteri va dau in judecata. Vorbesc foarte serios pentru ca 
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acest cuvant are mai multe intelesuti si as vrea sa aud din gura dumneavoastra ce 
inseamna cuvantul oripilat.” 

Dl. consilier  Neculai Tanase “daca dumneavoastra credeti ca este un cuvant 
obscen, va spun ca nu este obscen.” 

Dl. consilier Daniel Gongu “eu sincer nu am auzit nici un repros la adresa conducerii 
despre care dorim sa vorbim acum. Eu tot ce pot sa spun este ca am apelat de foarte multe 
ori la fostul director Filipache Sirbu, dumnealui niciodata nu m-a refuzat, am avut destule 
interventii in cartierul sud, fiind si cel de care ma ocup si tin sa le multumesc pe aceasta 
cale pentru ca mai este si dl. Laurentiu Mocanu, inspector la Directie cu ,care am avut o 
legatura destul de directa si chiar ma bucur de acest lucru. Multumim mult.” 

Dl. consilier Neculai Tanase “am consultat dictionarul si vreau sa-I spun d-lui 
consilier Neagu Nistoroiu ce inseamna oripilat. Acest cuvand vine din francezul oripile si sa 
stiti ca inseamna a fi suparat foarte tare, a fi ingrozit.” 

D-na consilier Mioara Lazar “apreciez si eu in mod deosebit ativitatea serviciului de 
dezvoltare servicii publice, este adevarat ca in anul 2009 am apelat de foarte multe ori si nu 
numai in 2009, ci in fiecare an, poate in fiecare luna am apelat la serviciile acestei directii 
condusa pana in 2009 de dl. director Filipache Sirbu. Imi pare rau ca nu am astazi ocazia 
sa-i multumesc personal, astept in viitor aceeasi promptitudine a directiei atunci cand noi 
apelam, nu pentru noi, ci pentru cetatenii municipiului care apeleaza cu diverse probleme. 
Apreciez munca lor in mod deosebit, inca o data v-o spun si doresc ca si anul acesta sa fim 
sa avem raspunsuri tot atat de rapide si prompte la solicitarile noastre.” 

Dl. consilier Laurentiu Veber “eu vreau sa fac un repros celor de la Directia de 
Dezvoltare Servicii Publice, in zona Teatrului sa nu mai puna flori atat de frumoase pentru 
ca se fura sau daca le pun asa de frumoase sa fie pazite.”   

Nu mai sunt discutii, se supune la vot raportul de activitate si se aproba cu 21 voturi 
„pentru”. 

Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: raport privind activitatea desfasurata de 
Cantina de Ajutor Social in anul 2009. 

Nu sunt discutii, se supune la vot raportul de activitate si se aproba cu 21 voturi 
„pentru”. 

Se prezinta punctul 32 al ordinii de zi: raport privind activitatea desfasurata de 
Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor Focsani Local in anul 2009 

Nu sunt discutii, se supune la vot raportul de activitate si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”. 

Se prezinta punctul 33 al ordinii de zi: raport privind activitatea desfasurata de 
Ateneul Popular ,,Mr. Ghe. Pastia” Focsani in anul 2009 

Dl. consilier Adrian Colin „l-as ruga pe dl. primar Decebal Bacinschi ca in sedinta 
viitoare sa initieze un proiecte de hotarare sau impreuna sa initiem un proiect de hotarare 
privind crearea orchestei de camera Focsani, infiintata in cadrul Ateneului Popular Focsani. 
Infiintarea acesteia pentru a putea avea o orchestra de camera si a accesa proiecte in mod 
legal.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „deocamdata noi putem sa aprobam o organigrama in 
care sa prevedem acest lucru. De angajat nu putem angaja, cand o sa avem posibilitatea 
atunci o sa angajam.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot raportul de activitate si se aproba cu 21 voturi 
„pentru”. 

In continuarea ordinii de zi se prezinta raport privind activitatea desfasurata de 
Ansamblul Folcloric “Tara Vrancei”. 

Nu sunt discutii, se supune la vot raportul de activitate si se adopta cu 21 voturi 
„pentru” 
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D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu “avem la mapa un aviz pentru 
participarea d-nei Dima Violeta, consilier juridic gradul II in cadrul Aparatului Permanent de 
Lucru al Consiliului Local al municipiului Focsani, la Ciclul international de administratie 
publica (7 luni, din octombrie 2010 pana in aprilie 2011) al Scolii nationale de administratie 
franceza (ENA). Pe perioada participarii la aceste cursuri se suspenda contractul individual 
de munca al d-nei Dima Violeta, consilier juridic gradul II in cadrul Aparatului Permanent de 
Lucru al Consiliului Local al municipiului Focsani. La terminarea cursurilor de formarem d-
na Dima Vileta isi va relua activitatea in baza aceluiasi contract individual de munca in 
cadrul Aparatului permanent de Lucru al Consiliului local al municipiului Focsani”. 

Nu sunt discutii, se supune la vot avizul si se aproba cu 21 voturi „pentru”. 
D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu solicita inscrieri la cuvant la punctul 

diverse. La acest punct se inscriu la cuvant d-nii consilieri Daniel Gongu, Mugurel Cosmin 
Malureanu, Danut Popoiu, Radu Nitu, Paul Romeo Postelnicu si Neculai Tanase. 

Ia cuvantul dl. consilier Daniel Gongu „o singura intrebare as vrea sa o adresez d-lui 
primar Decebal Bacinshi. D-le primar Decebal bacinshi as vrea si eu sa stiu in ce stadiu 
mai este acel proiect de reabilitate al carteirului sud, Mindresti si Laminor, pentru ca am 
observat acum mai nou ca nu mai exista 5 m liniari de strada fara o groapa cel putin.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „vroiam sa le multumesc tuturor celor care au fost 
alaturi de noi si ne-au ajutat sa realizam ceea ce am realizat in anul 2009. Din punctul meu 
de vedere eu am fost foarte multumit de activitatea dansilor cu toate greutatile pe care     
le-am intampinat. Proiectul privind reabilitarea sud-ului, Mindrestiului este la Regiunea de 
Dezvoltare braila, urmeaza apoi Ministerul Dezvoltarii sa trimita o comisie care sa verifice 
acest proiect.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „as dori in primul rand sa-i felicit pe cei doi 
viceprimari, d-lui primar Decebal Bacinschi sa se bucure de ei sa faca treaba pentru acest 
oras. D-lui consilier Vasile Dobre nu stiu ce sa-i urez, ma gandesc ca i se si incheie 
carierea politica cu aceasta alegere pe care a facut-o, d-lui consilier Bogdan Matisan ii urez 
multa sanatate si putere de munca, in tultimul timp a fost cam bolnavior si ii doresc multa 
sanatate. Eu personal sunt foarte dezamagit de alegerea pe care au facut-o colegii nostri 
liberali, de tradarea pe care au ales-o, nu stiu daca ei personal sunt vinovati, dar atat timp 
cat liderul lor este un om care este legat mana in mana cu Marian Oprisan, are interese 
legate de Consiliul Judetean. Ii sfatuiesc pe alegatorii de dreapta se se gandeasca de 2 ori 
inainte sa puna stampila pe PNL..” 

Dl. consilier Danut Popoiu „ d-le primar Decebal Bacinschi noi facem calculul pentru 
2010 pentru repararea strazilor, eu am o nedumerire, dar probabil o sa capat raspuns si la 
asa ceva, cei care au facut strazile ca in palma anul trecut au si eu o garantie la lucrarile 
facute sau ele se fac si de la un an la altul tot platim mai departe? E un mare semn de 
intrebare pe care mi-l pun pentru ca mi-aduc aminte cum arata b-dul Independentei cum 
arata str. Republicii, cum aratau bulevardele mari cand s-au astfaltat si cum arata acum, ori 
in mod normal cei care au primit banii ar trebui sa aiba si garantie la lucrare. Eu insa am 
luat cuvantul pentru urmatoarea scrisoare pe care am primit-o din partea unor locuitori de 
pe str. Rovine. Dumnealor expun aici o situatie care mi se pare demna de a fi luata in 
calculul nostru. In anul 2005 au avut loc lucrari de canalizare a strazii finalizate in timpul 
iernii, in urma carora a ramas pamant nerificat in totalitate pana in prezent. In 2008 au avut 
loc lucrari de introducere a gazului de catre o firma care la finalizare  nu a respectat 
legislatia privind tasarea pamantului. La inceputul lui decembrie 2009 firma a sapat pentru 
introducerea cablurilor de electricitate, in data de 16 februarie 2010 firma a adus un utilaj 
cu cupa si a impins o parte din pamant. Cert este faptul ca aceasta strada este de neutilizat 
si oamenii disperati cer totusi intervetia noastra data fiind si vremea asta extrem de 
mocirloasa cu multa zapada topita. Deci d-le primar Decebal Bacinschi pana cand o sa 
inceapa acea astfaltare pe care o asteptam cu totii in zona respectivapoate reusim sa-i 
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ajutam pe oamenii acestia. Cerem insistent ca macar provizoriu s montqam niste dale 
pietonale pe stanga sau pe dreapta ca sa se poata deplasa copii.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „este in sala dl. Viorel Profiroiu, director SC CUP 
SAUBRITATE si maine va trimite cateva utilaje in zona pentru a rezolva situatia.” 

Dl. consilier Radu Nitu „vreau sa va expun urmatoarele probleme: 
- care este situatia proiectelor  Reabilitate, modernizare si dotari pentru scoli pe 

Programul Operational Regional 2007-2013 – Axa 3, proiectul imbunatatirea sistemelor 
de alimentare cu apa, canalizare, epurare si proiectul strazi, trotuare sud – Mindresti. 
Noi consilierii si Primarie ne-am facut treaba, cred ca trebuie sa implicam toti 
parlamentarii de la toate partidele politice pentru transpunerea in practica – atragerea 
de fonduri europene – ce e pacat de banii alocati din buget; 

- Problema terenului unde a fost daramat Caminul din Mindresti nu este terminata treaba 
acolo cu spart betonul, organizat, imprejmuit, pus flori si cateva banci – e in fata 
bisericii; 

- Astupat gaurile din astfalt, drumurile pietruire trebuie pus cilindrul pe ele; 
- Iluminatul stradal – verificare ; 
- Problema cainilor din zona blocurilor, cimitir – sunt adusi din judet si lasati; sunt foarte 

multi. 
Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „la fel pentru ca nu vreau sa retinem atentia aici 

cu foarte multe lucruri pe care le-am putea spune, poate le lasam pentru o alta sedinta. Am 
in schimb un raspuns pe care l-a dat municipalitatea unui cetatean, indiferent de parerea 
noastra despre acest domn Ulise Grosu , eu cred ca are dreptul sa ceara orice informatie 
de interes public si imi permit sa mai fac si alte comentari isi este in sala si dl. director 
Gheorghe Vasilescu si il rog si pe dumnealui pentru ca municipalitatea a cerut si punctul de 
vedere al Companiei, sa-i dam raspunsul cuvenit pentru ca potrivir legii are dreptul sa 
primeasca un asemenea raspuns. Relatiile pe care le are el cu Primaria, cu alte persoane, 
cu alte autoritati este o chestiune care se poate discuta, dar raspunsul primit il am aici in 
fata, nu este unul potrivit vis-a-vis de un cetatean care solicita o informatie de interes 
public.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „as vrea sa-i felicit pe cei doi viceprimari si sper sa 
aceasta asociere a PNL-ului cu PSD-ul sa fie un plus pentr ucetatenii municipiului Focsani, 
sa fie de ajutor pentru dl. primar Decebal Bacinschi . Bineinteles ca la sfarsitul anului se va 
trage linie si se va vedea plusul care o sa-l aduca aceasta noua alianta. Deasemenea as 
vrea sa-l intreb pe dl. primar Decebal Bacinschi ce firma si care este costul dezapezirii 
pentru aceasta iarna. Ce firma a facut dezapezirea si care sunt costurile? 

Dl. primar Decebal Bacinschi „dezapezirea a fost facuta cu utilajele Directiei de 
Dezvoltare Servicii Publice, s-au inchiriat pentru o persoada si alte utilaje de la drumuri si 
poduri si alte firme.” 

Dl .consilier Neculai Tanase „as vrea sa completez faptul ca stim cu totii ca aceasta 
iarna a fost destul de grea, dar nici acest serviciu de dezapezire nu a fost la inaltime. Eu 
vreau sa va spun ca circul prin toata tara si facand o comparatie sa stiti ca Focsaniul a dtat 
nu prost, ci foarte prost. Vreau sa-l rof pe dl. primar Decebal Bacinschi a pentru anul viitor 
saaiba mai multe resurse, pentru ca presupun ca nu au fost resurse suficiente, ceva la 
modul aceste pentru ca s-a vazut ca nu s-a facut fata si-l rog sa prevada mai multe resurse 
pentr uexecutarea acestor dezapeziri si poate utilaje mai performante.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „eu apreciez ca astazi in Consiliul local alegerea 
viceprimarilor este un lucru foarte important pentr ucum vor evolua lucrurile in municipiul 
Focsani din punctul de vedere al modului in care noi vom implica in rezolvarea problemelor 
cetatenilor municipiului Focsani si din acest punct de vedere iata ca dupa 1 an si 8 luni 
intram si noi in randul oraselor cu oarecare normalitate in ceea ce priveste administratia 
publica locala pentru ca se completeaza echipa de conducere la nivelul Primariei 
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municipiului Focsani, adica primarul si cei doi viceprimari. In ceea ce ma priveste pe mine 
persoanl vreau sa va spun ca sunt extrem de onorat pentr uca am fost astazi ales in 
aceasta inalta functie. Vreau sa multumesc colegilor din PNL care m-au desemnat sa 
candidez pentru aceasta functie, dupa care vreau sa va multumesc dumneavoastra tuturor 
colegilor mei din Consiliul local care m-ati votat astazi. Tin sa multumesc si colegilor din 
Partidul democrat  care mi-au facut o surpriza, sincer nu ma asteptam sa primesc vot din 
partea dumnealor. Va multumesc inca o data tuturor, nu vreau sa raspuns rautatilor 
dolegului consilier Mugurel Cosmin malureanu, va sigur pe toti si asigur si cetatenii 
municipiului Focsani ca imi voi face treaba in credinta si cu tot  ceea ce pot eu pentru ca sa 
pun umarul acolo unde va fi nevoie pentru rezolvarea problemelor comunitatii noastre. Va 
multumesc tuturor inca o data si urez succes si d-lui consilier Bogdan Matisan si cred ca 
impreuna vom face echipa si vom rezolva cu bine problemele municipalitatii.” 

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „vreau sa va aduc la cunostinta o 
problema. Stiti foarte bine ca anul trecut a luat foc o garsoniera la blocul G2, as dori daca 
sunteti de acord sa cautam o solutie pentru familia respectiva. Deci am vorbit cu dl. primar 
Decebal Bacinschi, haideti poate reusim sa vedem o alta locuinta.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „in conditiile in care dumneavoastra considerati si 
sunteti de acord ca este o problema urgenta si trebuie rezolvata sa gasim o locuinta unde 
sa i-o repartizam bineinteles cu acordul dumneavoastra, pentru ca altfel nu mai respect 
lista de prioritati.” 

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „sunteti de acord sa repartizam d-lui 
Banu Argint prima locuinta disponibila? 

Se supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” al d-lui 
consilier Neagu Nistoroiu. 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu ‚d-na presedinte de sedinta nu se voteaza o propunere, 
se voteaza un proiect, iar referitor la legea locuintelor, spune clar ca trebuie sa o declari 
vacanta dupa care pentru situatii de urgenta s-o scoti ca sa o dai la situatii de urgenta. Nu 
ne cereti acum pe o propunere sa fim de acord, eu unul n-am fost de acord.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „d-nii consilieri au fost de acord ca, cum gasim acum o 
locuinta i-o dam dupa care facem  toata procedura legala cu proiect de hotarare.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „deci ne dam un acord tacit pentru ca ceea ce spuneti 
dumneavoastra nu este legal.”   

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu 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. 
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