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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  26 ianuarie 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 26.01.2010, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 48/ 19.01.2010, 
constatand ca in sala sunt prezenti un numar 19 de consilieri, din totalul de 21 de consilieri 
atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) 
din legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 Absenteaza de la sedinta d-nii consilieri Vasile Dobre si Mugurel Cosmin Malureanu. 
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-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-na Cristina Enache – consilier compartiment energetic, contracte, achizitii; 
 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-nul Ion Gheorghe – director  Politia Comunitara 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; 

 
             La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti 
ai mass-mediei locale.  
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  Dl. Secretar al municipiului Focsani supune votului procesul verbal al sedintei din 
15.12.2009.  

Nu sunt discutii si se aproba cu  19 voturi “pentru”. 
Se supune votului procesul verbal din 19.01.2010, care se aproba cu 19 voturi 

“pentru”. 
 

 
In continuare d-na Presedinte de sedinta Doina Fodoreanu prezinta proiectul ordinii de zi 
care cuprinde: 
 
1. proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii fondului de rulment, pe anul 2010;  
 
2. proiect de hotarare privind aprobarea organizarii de catre Consiliul Local al Tinerilor 
Focsani, in data de 24 februarie 2010, a proiectului ,,Dragobetele saruta fetele”; 
 
3. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 1 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.49/206/2008 pentru aprobarea ajustarii tarifului local pentru 
producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice in sistem centralizat de 
catre SC ENET SA Focsani; 
  
4. proiect de hotarare privind reincadrarea doamnei Dima Violeta, in functia de consilier 
juridic, gradul II, gradatia 2 in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al 
Municipiului Focsani, conform prevederilor Legii-cadru privind salarizarea unitara a 
personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009, incepand cu luna ianuarie 2010; 
                             
5. proiect de hotarare privind reincadrarea d-lui Racovita Jalova Mihai Cosmin, in functia de 
inspector de specialitate, gradul II, gradatia 2 in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al 
Consiliului Local al Municipiului Focsani, conform prevederilor Legii-cadru privind 
salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009, incepand cu luna 
ianuarie 2010; 
 

6. proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.327/2007 pentru aprobarea organigramei, statului de functii si 
numarului de personal pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al 
Municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare; 
     

7. proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului chiriei lunare aferenta locuintelor ANL, 
pentru titularii de contracte de inchiriere care au implinit varsta de 35 de ani, conform 
prevederilor Legii nr. 152/1998 pentru infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, 
republicata; 
 
8. proiect de hotarare privind abrogarea pozitiei nr. 180 din anexa la Hotararea Consiliului 
Local al Municipiului Focsani nr. 203/2002 pentru aprobarea listei de prioritati pentru 
repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii si a pozitiei nr. 1 din Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.302/2009 pentru aprobarea listei nominale cu 
persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii; 
 
 
9. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se 
repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de 
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punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile 
ulterioare si a Hotararii Consiliului Local nr.110/2009 privind aprobarea listei de prioritati; 
 
10. proiect de hotarare privind aprobarea Listei de prioritati pe anul 2010, pentru 
repartizarea locuintelor cu chirie din fondul locativ de stat, in conformitate cu HGR nr. 
1275/2000 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 
114/1996, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
11. proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului ,, Reabilitarea sistemului 
de termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul 
conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice”; 
 
12. proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate ,, Reabilitarea sistemului 
de termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul 
conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice” si a indicatorilor tehnico-
economici; 
 
13. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul 
de investitii ,,Atelier confectii metalice si magazie” pentru Directia de Dezvoltare Servicii 
Publice Focsani; 
 
14. 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. 20968/22.12.2005 si nr. 20969/22.12.2005, incheiat intre Consiliul Local al 
Municipiului Focsani si medicii Ciobanu Radita si Ciobanu Iulian; 
 
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. 20972/22.12.2005, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si 
Ionescu Elena; 
 
16. 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. 20973/22.12.2005, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si 
Negoita Marioara; 
 
17. 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 
comodat nr. 22987/1.03.2008, incheiat intre Primaria Municipiului Focsani si Bezverhnii 
Mariana; 
 
18. 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 
comodat nr. 22989/13.03.2009, incheiat intre Primaria Municipiului Focsani si Buza Liuba; 
 
19. 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 
comodat nr. 22992/13.03.2008, incheiat intre Primaria Municipiului Focsani si Voicu Florica; 
 
20. 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 
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comodat nr. 22995/13.03.2008, incheiat intre Primaria Municipiului Focsani si Chitic 
Mihaela Liliana; 
 
21. 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 
comodat nr. 22997/13.03.2008, incheiat intre Primaria Municipiului Focsani si medicii 
Capatana Despina si Vasile Gheorghe; 
 
22. proiect de hotarare privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
privat al municipiului Focsani; 
 
23. proiect de hotarare privind completarea anexei nr. 1-bunuri imobile, la Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.167/2003 pentru insusirea inventarului bunurilor 
ce apartin domeniului public al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 
24. proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr.292/2003 pentru aprobarea nomenclaturii stradale a municipiului Focsani; 
 
25. proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr.168/325/2008 pentru incadrarea pe zone a terenurilor din municipiul Focsani; 
 
26. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.88/218/2004 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local 
al Municipiului Focsani, in vederea realizarii procedurii de concesionare fara licitatie publica 
a spatiilor in care functioneaza cabinetele medicale, catre titularii acestora; 
 
27. proiect de hotarare privind alegerea viceprimarilor municipiului Focsani; 
 
28. informare privind activitatea de solutionare a petitiilor inregistrate la Primaria 
Municipiului Focsani, audientelor, sesizarilor la ,,Telefonul Cetateanului” in perioada 
01.07.2009-31.12.2009; 
 
29. raport privind activitatea auditului public intern pe anul 2009 la SC CUP SA Focsani; 
 
30. raport de activitate al Politiei Comunitare a Municipiului Focsani, pe anul 2009; 
 
31. raport de activitate pe anul 2009 al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala 
Focsani, pe anul 2009; 
 
32. raport pentru verificarea activitatii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap 
pentru semestrul II, anul 2009, asistenti care lucreaza in baza contractului de munca; 
 
33. raport pentru anul 2009 privind transparenta decizionala in administratia publica, 
conform art. 12 din Legea nr. 52/2003; 
 
Informări, declaraţii politice. 
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 Ia cuvantul dl. consilier Adrian Colin “d-na presedinta de sedinta Doina Fodoreanu, 
d-nilor consilieri am dori sa retragem de pe ordinea de zi proiectul de la punctul nr. 27, 
proiect de hotarare privind alegerea viceprimarilor municipiului Focsani, deoarece lipsesc 
colegi de-ai nostrii si nu putem vota in aceasta situatie.” 
 D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu “d-le consilier Danut Popoiu sunteti de 
acord cu propunerea d-lui consilier Adrian Colin, sunteti si dumneavoastra initiator?” 

Dl. consilier Danut Popoiu “stim care este miza acestui proiect, ori date fiind cele 
doua absente ale consilierilor consideram nimerit sa amanam proiectul respectiv cu o luna 
si ca urmare categoric sunt de acord.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi, mai putin proiectul de la 
punctul 27 si se aproba cu 19 de voturi “pentru”. 

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
utilizarii fondului de rulment, pe anul 2010. 

D-na consilier Mioara Lazar „se precizeaza aici in proiectul de hotarare ca 449.993  
mii lei contribuie la realizarea lucrarilor de alimentare cu gaze naturale in municipiul 
Focsani. Vreau sa stiu, nu stiu despre ce lucrare este vorba si unde anume s-a facut, daca 
sunteti amabila sa-mi raspundeti, d-na Mioara Huica.” 

D-na Mioara Huica, sef serviciu investitii, raspunde d-nei consilier Mioara Lazar „am 
avut alocate 10 miliarde lei pentru alimentare cu gaze s-au consumat o parte si au mai 
ramas 4,99 miliarde lei pentru lucrarea de pe str. Gheorghe Doja.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 3 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
organizarii de catre Consiliul Local al Tinerilor Focsani, in data de 24 februarie 2010, 
a proiectului ,,Dragobetele saruta fetele”. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 4 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
modificarii art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr.49/206/2008 pentru aprobarea ajustarii tarifului local pentru producerea, 
transportul, distributia si furnizarea energiei termice in sistem centralizat de catre SC 
ENET SA Focsani. 

D-na consilier Mioara Lazar „avand in vedere faptul ca pretul la gaze nu a fost 
majorat, avand in vedere si perioada, respectiv luna decembrie si luna ianuarie au fost 2 
luni friguroase si oricum in aceste luni facturile pentru consumul energiei termice va fi 
consistent. Consider inoportuna aceasta majorare a pretului local pentru producerea, 
respectiv transportul si distributia energiei termice. Din aceste considerente mai mult decat 
atat, in afara ca a fost consum mai mare, deci factura va fi mai mare, daca mai adaug si un 
pret crescut asta presupune ca cetateanului ii va fi foarte greu sa plateasca facturile la 
energie termica. Din acest considerent, am spus si repet, consider inoportun acest proiect 
de hotarare, deci nu voi fi de acord sau ma voi abtine.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „stimati colegi cred ca ar trebui niste lamuriri, pentru 
ca din ceea ce am citit eu in proiect, ANRE vine si spune, scumpiti gazul din „n” motive, ei 
spun si nu mai spun, ci este o realitate, cu acest pret vand gazul. Restul elementelor 
transport si altele nu si-au modificat pretul. Noi de fapt azi aici luam la cunostinta faptul ca a 
crescut pretul la gaz. Intreb si eu, d-le secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana sau 
d-le primar Decebal Bacinschi, nu suntem de acord? Evident ca nu suntem de acord. Dupa 
ce este afara si prin portofelele noastre, numai asta nu lipsea. Si ce mai e si pe unde 
lucram. Ce s-ar intampla daca noi nu suntem de acord si nu votam acest proiect?” 
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Dl. primar Decebal Bacinschi „Agentia Nationala de Reglementare a Energiei 
Electrice in fiecare an fixeaza un pret, nu numai pentru Focsani, pentru toate unitatile din 
sistem centralizat din tara, pretul pe gigacalorie. Noi in Consiliul local aprobam un pret 
pentru populatie. Diferenta dintre pret pe care il fixam noi, anul trecut noi am avut 148 lei. 
Diferenta de la 148 lei la 381 lei, cat este la noi aici, 381 reprezinta subventie, subventie 
suportata de catre bugetul statului si de catre bugetul local. In conditiile in care ni s-a facut 
cunoscut de ANREE ca aceasta este suma pentru o gigacalorie, acesta este costul unei 
gigacalorii, in conditiile in care noi nu aprobam acest pret care nu depinde de noi sa-l 
aprobam, acest proiect mai mult, pot sa va spun ca aduce la cunostinta, care este pretul 
fixat la nivel national pentru municipiul Focsani pentru producerea unei gigacalorii. Nu are 
nimic comun cu ce-o sa aprobam in urmatoarea sedinta, s-ar putea sa avem o sedinta 
extraordinara prin care sa aprobam pretul pe care o sa-l plateasca populatia pentru o 
gigacalorie. Pretul la ora actuala al unei gigacalorii este de 148 lei. Atat am platit noi pana 
acum.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „putem sa protestam fata de decizia ANREE-ului sa 
nu votam proiectul, ei tot cu acest pret vor vinde m3 de gaz, urmeaza sa stabilim cat va plati 
focsaneanul, intr-o proxima sedinta pentru caldura. Efecte nu ar fi, practic votul nostru nu e 
decat un vot de protest, nu trebuia acum in mijlocul iernii sa creasca pretul. Vreau sa vad 
efectele votului nostru pozitiv sau negativ.” 

Dl. consilier Danut Popoiu „eu as avea o nedumerire, lucrul acesta cred ca l-am 
intrebat si in sedinta de comisie. Cand asta vara noi am vrut sa marim pretul gandind ca 
intr-un final tot acolo ajungem, atunci cand practic nu va mai fi subventionat nimic, tin minte 
ca a fost o opozitie extrem de ferma vis-a-vis de marirea pretului si ca urmare lucrurile au 
ramas neschimbate. De ce acum incercam o marire? Lasam atunci cand se va ridica 
subventia, atunci marim conform legii pretul la valoarea maxima, deci tineti minte ca asta 
vara s-a putut sa nu se umble la pret si eram in plina vara, iar acum in toiul iernii umblam la 
modificarea acestuia, este o nelamurire si am vrut sa o fac publica.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „cam acelasi lucru vroiam sa spun si eu, anul trecut in 
iarna stiti ca, cu totii am picat de acord la initiativa d-lui primar Decebal Bacinschi sa facem 
o mica marire de tarif. Toate bune la comisii, numai ca in plen colegii de la PSD au facut 
protectie sociala, ar fi bine sa facem si de acum in colo, ar fi bine sa lasam oamenii sa 
plateasca mai putin.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „facem confuzie d-le consilier Neculai Tanase, noi 
cand am discutat atunci am vorbit de pretul pe gigacalorie pe care trebuie sa-l plateasca 
cetateanul, noi vorbim cu totul si cu totul altceva. Noi avem acum un pret pe care ni l-a fixat 
ANREE pentru toata lumea, inclusiv agenti economici, inclusiv unitati de invatamant, 
inclusiv populatia. Noi avem voie sa dam populatiei un anumit bonus, daca vreti sa-l numim 
asa, ce reprezinta aceasta subventie, diferenta de la pretul pe care o sa-l aprobam noi, pe 
care o sa-l plateasca cetateanul pentru gigacalorie si pana la 381 lei reprezinta aceasta 
subventie. Noi nu discutam pretul de 148 lei, care l-am discutat anul trecut sa-l plateasca 
cetateanul. Agentii economici, unitatile noastre de invatamant, ceilalti, societatile, vor plati 
pretul pe care ni l-au fixat ANREE-ul, iar diferenta de pret ce o sa fixam noi intr-o sedinta 
cand o sa fixam costul gigacaloriei pentru populatie, este cu totul si cu totul altceva. Am 
impresia ca le confundam un pic.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan „ceea ce as fi vrut sa spun a spus dl. primar Decebal 
Bacinschi, eu sunt mirat ca se pune astfel problema la acest proiect de hotarare, as pune-o 
pe seama lipsei de experienta a d-nilor consilieri care sunt la primul mandat.” 

Dl. consilier George Mardare „cam ce am vrut sa spun si eu, a epuizat dl. primar 
Decebal Bacinschi, deci practic acest proiect nici nu stiu daca trebuia sa existe, e ca si cum 
ni s-ar publica Legea nr. 215, sa luam la cunostinta, deci este un act normativ. Nu avem ce 
comenta pe el, am luat la cunostinta si am aflat despre ce este vorba. Va urma probabil un 
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proiect in care vom sustine ca din acest pret Primaria va subventiona o anumita parte, abia 
acela va fi supus aprobarii noastre. Noi acum luam la cunostinta faptul ca ANREE-ul, care 
are obligatia de a stabili, asa numitul cos de gaze, ce procent din consumul de gaze vine 
din import si ce procent este din tara, are aceasta valoare si asta este vorba de 
consumatorii captivi. Pentru marile trusturi industriale acolo este un alt pret, un pret numai 
pe gaze din tara mult mai redus si subventionat. Deci noi acum luam la cunostinta de un 
act normativ nu avem ce spune despre el, cum nu avem ce spune despre o lege.” 

Dl. consilier Vasile Pintilie „reiterez faptul ca acest act normativ noi ni-l insusim     
vis-a-vis de ajustarea de pret pe care a facut-o ANREE-ul. Deci cu alte cuvinte noi nu 
discutam la momentul de fata despre pretul gigacaloriei la populatie, ci discutam si luam 
act despre acest act normativ, ca s-a modificat tariful, pretul pe gazul natural folosit pentru 
gigacalorie.” 

Dl. consilier Adrian Colin „acest pret intr-adevar a fost stabilit de catre ANREE, sunt 
insa orase in tara, cum ar fi Suceava, in care primarul a spus ca acest pret nu poate fi 
aprobat de catre Consiliul local. Deci Consiliul local nu poate suporta aceasta crestere, el , 
primarul Sucevei, va merge sa discute sau deja a si facut-o cu conducerea ANREE-ului. As 
dori sa stiu daca si Primaria Focsani va avea aceasta intiativa.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „e o problema vreau sa lamuresc, parerea mea este ca 
acest proiect nu trebuia sa faca parte din ordinea de zi, deci ce spunea dl. consilier George 
Mardare ca este vorba despre luat la cunostinta, proiectul scrie clar ca trebuie sa hotaram, 
deci nu e luare la cunostinta, iar cosul de gaze eu stiu ca este altceva, nu treaba aceasta. 
Deci eu nu voi vota asemenea proiect.” 

D-na consilier Mioara Lazar „vreau sa fac precizarea pe care a facut-o si dl. consilier 
Gheorghe Stan, ca ar fi fost potrivit ca proiectul de hotarare din sedinta extraordinara pe 
care dumneavoastra, d-le primar Decebal Bacinschi, spuneti ca ati propus aici, cu privire la 
cresterea pretului gigacaloriei sa fie insotit de acest proiect. Cele doua proiecte sa faca 
obiectul urmatoarei sedinte, daca totusi ele sunt legate, pentru ca eu asa vad, ca sunt 
legate. Mai mult decat atat undeva aici in raport se precizeaza ca ajustarea tarifului local 
pentru producerea energiei termice are in vedere estimarea cresterilor de pret la gaze, de 
fapt vorbim despre un lucru care se va intampla ulterior, pentru ca cresterea pretului la 
gaze se va intampla probabil in aprilie, mai. Inca o data spun ca nu este potrivit, proiectul 
acesta este o faza premergatoare proiectului din sedinta extraordinara.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan „as vrea sa pun o intrebare d-lui Valter Popescu, este 
foarte important sa stim daca acest proiect de hotarare nu trece in aceasta forma, daca 
cota de subventie care va veni de la Guvern si pe care o bucatica o sa trebuiasca sa 
suportam si noi, nu o sa fie cumva mai mica. Logic asa ar trebui, la un pret mai mare, acel 
procent in suma absoluta este mai mic si s-ar putea sa nu mai avem bani sa ne platim 
gazele. Problema aceasta cum se stabileste pretul de catre ANREE ar trebui ca d-nii 
consilieri, si ma refer la cei in barca puterii, spun ca nu este corect, ca este un pret mult 
prea mare, ar trebui sa faca presiuni acolo pentru ca pretul gazelor la nivel mondial a 
scazut, pretul titeiului a scazut, iar ANREE-ul vine acum si ne spune ca trebuie sa marim 
pretul la gigacalorie si la gaze.” 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „argumentele care au fost aduse aici de catre 
colegii nostri stabileste sau sunt pentru mine argumente ca adevarul este undeva la mijloc. 
Pentru ca pe de o parte este indubitabil ca Autoritatea Nationala de Reglementare a 
Energiei este cea abilitata sa stabileasca acest pret, dar in acelasi timp pretul pe care-l 
stabileste ANREE-ul este un pret pe care-l fixeaza in urma unei documentatii care se 
prezinta acolo, a unui dosar. Nu se stabileste un pret asa arbitrar. Ori diferenta de pret de 
la ce am avut si la ce va fi, este destul de mare in opinia mea si asta va greva foarte mult 
asupra pretului final pe care urmeaza sa-l plateasca cetateanul. De aceea cred, d-le primar 
Decebal Bacinschi, ca fara a intra in conflict cu ANREE-ul, dar eu cred ca ar trebui sa 
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solicitam pentru municipiul nostru acest dosar sa fie revizuit sau sa ni se aduca niste 
argumente extrem de solide ca acesta este pretul real, pentru ca eu ma uit aici cu oarecare 
ingrijorare, inafara de faptul ca este 348 lei sau 349 lei gigacaloria, urmeaza la acest pret 
sa platim si TVA-ul si cred ca pretul a fi extrem de ridicat. Trebuie sa avem in vedere in 
acelasi timp ca acest pret va fi, sa zicem reperul la care ne vom raporta atunci cand vom 
stabili un pret pentru cetateni, in sedintele urmatoare. In acelasi timp el va fi reperul la care 
ne vom raporta in momentul in care subventiile pentru energia termica vor fi ridicate si de 
aceea eu cred ca ar fi intelept pentru noi ca in aceasta sedinta sa nu ne pronuntam asupra 
acestui proiect, sa-l amanam pentru o sedinta ulterioara si sa solicitam explicatii care nu se 
regasesc aici. Eu m-am uitat si la ce a zis ANREE-ul si la ce avem noi aici, dar nu sunt 
suficiente, in opinia mea, pentru a ne fixa cu adevarat asupra unui vot in cunostinta de 
cauza, datele acestui proiect. De aceea v-as propune daca sunteti  de acord, 
dumneavoastra in calitate de initiator sa-l retragem si sa vedem intr-o sedinta viitoare toate 
explicatiile, iar impreuna cu cei de la ENET sa incercam sa vedem exact daca acesta este 
pretul, daca nu sunt lucruri ascunse in cadrul acestui pret, daca au fost avute in vedere 
toate celelalte lucruri care sa duca la o diminuare de pret vis-a-vis de posibilitatile pe care 
le are ENET-ul, sa vedem daca municipalitatea va suporta in final acea diferenta de pret 
prin subventie. Pentru ca daca subventia se va ridica la sute de miliarde de lei si va manca 
tot bugetul atunci inseamna ca nu vom mai putea face nimic in Focsani.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilieri acelasi punct de vedere l-am avut si 
noi, nu am fost de acord, pretul este foarte mare si nu mi-l cresti in perioada de iarna. Cred 
ca acest proiect ar trebui supus la vot, stiu ca el nu va fi votat. In aceste conditii suntem 
imputerniciti sa trimitem o adresa catre ANREE, catre Guvern prin care se facem ca, 
Consiliul local, Primaria municipiului Focsani nu este de acord cu aceasta marire de pret, 
functie de raspunsul pe care o sa-l primim, urmeaza sa luam o decizie.Daca sunteti de 
acord cu aceasta propunere?” 

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

Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind reincadrarea 
doamnei Dima Violeta, in functia de consilier juridic, gradul II, gradatia 2 in cadrul 
Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focsani, conform 
prevederilor Legii-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri 
publice nr. 330/2009, incepand cu luna ianuarie 2010. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 5 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind reincadrarea d-
lui Racovita Jalova Mihai Cosmin, in functia de inspector de specialitate, gradul II, 
gradatia 2 in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al 
Municipiului Focsani, conform prevederilor Legii-cadru privind salarizarea unitara a 
personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009, incepand cu luna ianuarie 2010. 

Dl. consilier Neculai Tanase „vroiam sa spun ca in afara de caracterul umanitar 
pentru acest post ar fi bine si as recomanda Primariei sa gaseasca si un profesionist pentru 
acest post.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 6 

Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea 
anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.327/2007 pentru 
aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru Serviciul 
Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Focsani, cu modificarile 
si completarile ulterioare.  
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Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 7 

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind stabilirea 
cuantumului chiriei lunare aferenta locuintelor ANL, pentru titularii de contracte de 
inchiriere care au implinit varsta de 35 de ani, conform prevederilor Legii nr. 
152/1998 pentru infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata. 

D-na consilier Mioara Lazar “vreau sa fac precizarea pentru toata lumea ca sa nu se 
inteleaga gresit, este vorba de aplicarea legii, respectiv art. 8, alin. (4) din Legea nr. 152 si 
spune aici ca, dupa expirarea acestei perioade contractuale, respectiv dupa expirarea celor 
5 ani de la data repartizarii locuintei prelungirea contractului de inchiriere se face pe o 
perioada de 1 an, in urmatoarele conditii: prin recalcularea chiriei, in conditiile prevazute de 
lege, din legea locuintei cu modificarile si completarile ulterioare pentru titularii de contract 
care au impinit varsta de 35 de ani. Si al doilea punct, prin pastrarea conditiilor contractuale 
initiale referitoare la cuntumul chiriei pentru titularii de contract care nu au implini 35 de ani, 
deci nu este vorba de o crestere, ca sa nu se inteleaga gresit, a chiriei, ci este vorba  de 
respectarea legii pentru persoanele care deja au implinit 35 de ani si au in chirie de 5 ani 
aceasta locuinta.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “d-na presedinta de sedinta Doina Fodoreanu, de 
acum cititi continutul proiectelor, lucrul acesta il stiam cu totii, asa mai sunt si alte proiecte 
si le citim pe toate.” 

D-na consilier Mioara Lazar “este vorba de a nu se specula in presa ca a crescut 
chiria, sub acest considerent am facut precizarea.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “d-na consilier ii desconsideram pe stimatii colegi din 
media, nu putem sa facem asemenea greseli. Chiar respectam media si nu e cazul sa 
facem asa ceva.” 

Intervine d-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu “cred ca ma subestimati pe 
mine cu totii si o sa pun in aplicare Regulamentul Consiliului local.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan “nu particip la vot sunt intr-o stare de incompatibilitate, 
conflict de interese,” 

Dl. consilier Gabriel Padineanu “nici eu nu pot participa la vot.” 
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi 

„pentru”, devenind hotararea nr. 8 
Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind abrogarea 

pozitiei nr. 180 din anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 
203/2002 pentru aprobarea listei de prioritati pentru repartizarea locuintelor pentru 
tineri destinate inchirierii si a pozitiei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.302/2009 pentru aprobarea listei nominale cu persoanele 
carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 9 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei 
nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate 
inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii 
nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii Consiliului Local 
nr.110/2009 privind aprobarea listei de prioritati. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 10 
 Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
Listei de prioritati pe anul 2010, pentru repartizarea locuintelor cu chirie din fondul 
locativ de stat, in conformitate cu HGR nr. 1275/2000 privind Normele metodologice 
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de aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 11 

Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
cofinantarii proiectului ,, Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul 
municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de 
mediu si cresterii eficientei energetice” 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 12 

Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
studiului de fezabilitate ,, Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul 
municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de 
mediu si cresterii eficientei energetice” si a indicatorilor tehnico-economici. 

Dl. consilier Daniel Gongu „aici am observat o mica eroare de calcul la totalul 
investitie, la sumele in lei si in euro, as dori sa se mai verifice inca o data.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 13 

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii ,,Atelier confectii 
metalice si magazie” pentru Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani. 

Dl. consilier Neculai Tanase „vroiam sa intreb motivatia mutarii acestui atelier.” 
Dl. primar Decebal Bacinschi „vis-a-vis de Scoala nr. 2, pe str. Mihai Eminescu noi 

avem acolo o organizare, am avut-o acolo de ani de zile, avem si ateliere si rezervoare cu 
motorina si multe altele. O parte din terenurile din jur au fost retrocedate, oamenii si-au 
facut case si este pacat ca in mijlocul orasului sa reparam pubele si asa mai departe. In 
conditiile in care in bugetul anului 2010 vom avea posibilitatea sa prindem aceasta 
investitie incercam acolo pe str. Marasesti unde functioneaza la ora actuala Directia de 
Dezvoltare Servicii Publice sa construim o hala din aceasta metalica unde sa mutam toata 
activitatea de acolo si terenului ramas sa ii dam o alta destinatie.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „nu trebuia trecut din public in privat terenul?” 
Dl. primar Decebal Bacinschi „noi acum aprobam indicatorii pentru investitie, nu 

discutam despre teren acum. Noi vorbim despre investitia ca atare, daca aprobam aceasta 
investiei, in conditiile in care in bugetul anului 2010 vom prinde aceasta valoare.” 

Dl. consilier Adrian Colin „v-am mai intrebat si in sedinta trecuta sau la comisii, ca o 
coincidenta exact acolo langa acest atelier a aparut un gard si a disparut o parte din 
parcare si o cale de acces catre Ana Ipatescu, Alexandru Sahia. As vrea sa stiu cum a fost 
retrocedata o bucata dintr-o parcare si o cale de acces, pentru ca maine ne trezim ca 
cineva revendica B-dul Bucuresti sau intersectia de la big si apare ingradita aceasta zona.’ 

D-na Carmen Ghiuta , sef serviciu juridic contencios „prin hotarare judecatoareasca 
definitiva.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „asta era intrebarea pe care vroiam sa o ridic si eu, 
intamplare face ca iau paine de acolo si intr-o seara era sa intru prin gardul acela. Parerea 
mea, indiferent de ceea ce spuneti este ca trebuia sa ne aparam, nu e corect ceea ce s-a 
intamplat acolo.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi 
„pentru” si 6 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Adrian Colin, Cristinel Susu, 
Daniel Gongu, Neculai Tanase si Mioara Lazar,  devenind hotararea nr. 14 

Se prezinta punctul 14 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. 20968/22.12.2005 si 
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nr. 20969/22.12.2005, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si medicii 
Ciobanu Radita si Ciobanu Iulian. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 15 

Se prezinta punctul 15 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. 20972/22.12.2005, 
incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si Ionescu Elena. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 16 

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. 20973/22.12.2005, 
incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si Negoita Marioara. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 17 

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 contractului de comodat nr. 22987/1.03.2008, 
incheiat intre Primaria Municipiului Focsani si Bezverhnii Mariana. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 18 

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 contractului de comodat nr. 22989/13.03.2009, 
incheiat intre Primaria Municipiului Focsani si Buza Liuba. 

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

Se prezinta punctul 19 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 comodat nr. 22992/13.03.2008, 
incheiat intre Primaria Municipiului Focsani si Voicu Florica. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 20 

Se prezinta punctul 20 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 comodat nr. 22995/13.03.2008, 
incheiat intre Primaria Municipiului Focsani si Chitic Mihaela Liliana. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 21 

Se prezinta punctul 21 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 comodat nr. 22997/13.03.2008, 
incheiat intre Primaria Municipiului Focsani si medicii Capatana Despina si Vasile 
Gheorghe. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 22 

Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani. 

D-na presedinte de sedinta Doina Fodoreanu „vreau sa va propun daca sunteti de 
acord printr-un amendament sa completam acest proiect de hotarare. A mai venit o cerere 
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a d-nei Dumitrache Maricica, n-a fost instiinta din timp, daca sunteti de acord sa facem 
amendamentul ca si d-na Dumitrache Maricica sa intre la inventarul bunurilor care 
alcatuiesc domeniul privat la municipiului Focsani.” 

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

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul facut de d-na presedinte 
de sedinta Doina Fodoreanu si se adopta cu 19 voturi „pentru” devenind hotararea nr. 23 

Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea 
anexei nr. 1-bunuri imobile, la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr.167/2003 pentru insusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al 
municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 24 

Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea 
Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 292/2003 pentru aprobarea 
nomenclaturii stradale a municipiului Focsani.  

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 25 

Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea 
Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.168/325/2008 pentru incadrarea 
pe zone a terenurilor din municipiul Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 26 

Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.88/218/2004 pentru 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focsani, in vederea 
realizarii procedurii de concesionare fara licitatie publica a spatiilor in care 
functioneaza cabinetele medicale, catre titularii acestora. 

Dl. consilier Vasile Pintilie „propun pe dl. consilier Radu Nitu”. 
Dl. consilier Cristinel Susu „propun pe dl. consilier Danut Popoiu”. 
Dl. consilier Danut Popoiu „sunt presedintele comisiei de vanzare a spatiilor si nu 

cred ca pot sa indeplinesc si functia aceasta si ca urmare as vrea sa retrageti propunerea 
d-lui consilier Cristinel Susu.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „d-na presedinta de sedinta Doina Fodoreanu, PNL are 
prin mine un reprezentant in comisia de vanzare, PDL  are dl. consilier Danut Popoiu in 
acea comisie, adica sa mergem pe o singura propunere.” 

Se propune comisia de numarare a voturilor: 
Dl. consilier Vasile Pintilie  „propun pe d-nii consilieri Neculai Tanase, Mioara Lazar 

si Cristinel Susu ”. 
Dl. consilier Danut Popoiu „propun pe d-nii consilieri Vasile Pintilie, Rodica Boboc si 

Gabriel Padineanu”. 
Se supune la vot comisia de numarare a voturilor nominalizata de dl. consilier Vasile 

Pintilie si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut 
Popoiu, Cristinel Susu, Adrian Colin, Neculai Tanase, Daniel Gongu si Mioara Lazar. 

Comisia constata ca s-au distribuit 19 buletine de vot, rezultatul votului fiind 
urmatorul: 
                                                              voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- D-nul Radu Nitu    17   2  -  
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi 

„pentru”, dl. consilier Gheorghe Stan nefiind in sala,devenind hotararea nr. 27 

Punctul 27 al ordinii de zi a fost retras de initiatori. 
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D-na presedinte de sedinte Doina Fodoreanu precizeaza ca „la mapa au mai fost 

depuse informari, rapoarte de activitate, daca dumneavoastra aveti observatii intrebari va 
rog sa le adresati.”  

Ia cuvantul dl. consilier Daniel Gongu „am observat anumite chestii la raportul pe 
care l-a prezentat Administratia Pietei Focsani, imi pare rau ca nu este dl. Puiu Spiridon aici 
in sala pentru ca in trecut am avut ceva discutii cu dumnealui, acum chiar vroiam sa-l felicit 
pentru realizarile de anul trecut, observ ca s-a facut un salt spectaculos de aproape 20 de 
miliarde lei vechi, de la pierderea pe care a raportat-o pentru 2008, la un profit pe care il 
raporteaza acum pe 2009 de 549 mii lei. Eu zic ca se poate si observam ca sa recuperezi 
20 de miliarde. Am observat ca nu este trecut gradul de ocupare al meselor, vad ca este 
trecut la director o d-na economist Angheluta Luminita. Si totusi mi se pare in continuare 
organigrama incarcata, foarte multi angajati.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „dl. Puiu Spiridon a renuntat la functia de director in 
favoarea pensiei.” 

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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