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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 octombrie  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 26.10.2010, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 2247/ 20.10.2010, 
constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 21 de consulieri atat cat alcatuiesc 
Consiliul local municipal in acest moment, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din 
legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana anunta prezenta in sala a d-lui 
Alexe Felix, consultant al Cancelariei Institutiei Prefectului Vrancea. 
  
 La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani; 
 d-nul Liviu-Dan Pogorevici – director executiv, Directia  administratie publica locala; 
 d-na Micsunica Baciu – director Directia resurse umane; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-na Marta Carmen Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, serviciu fond locativ; 
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Ion Gheorghe – director  Politia Comunitara Focsani; 
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 d-na Anca Largeanu-Apostol  – director Caminul de Batrani Focsani; 
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani; 
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani; 
 d-nul Ionica Milea – sef contabil Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani; 
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP Salubritate SRL Focsani; 
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public de comunitar de evidenta persoanelor; 
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani; 

             
   La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai 
mass-mediei locale.  
 
 Ia cuvantul dl. Presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „buna ziua, bine ati venit la 
sedinta de Consiliul local al municipiului Focsani si voi incepe un pic atipic prin faptul ca ni 
s-a pus pe pupitre si ni s-a inmanat o situatie privind situatia datoriilor si a platilor a 
furnizorului de gaze naturale, masuri luate si propuse privind recuperarea debitelor si 
deblocarea situatiei gazelor. Tinand cont de importanta acestui fapt rugamintea mea si cu 
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aprobarea dumneavoastra, o voi supune la vot, dupa ce o voi propune. Dl. reprezentant in 
AGA la ENET SA sa prezinte aceasta situatie si variantele pe care le propune. 
 Se supune la vot si se aproba cu 21 voturi „pentru”. 
 Dl. Stefan Francu, reprezentantul Consiliului local in AGA ENET „la data de 
25.10.2010, ENET mai datoreaza GDF SUEZ Romania suma de 4.561.000 lei din care 
3.479.869 lei facturi la pret si 1.081.131 lei penalitati facturate. Livrarea gazelor naturale 
catre ENET a fost sistata de furnizor din aprilie 2010 si nu va fi reluata decat daca se achita 
datoriile aferente iernii precedente. Au fost discutate cu furnizorul mai multe variante de 
esalonare a debitelor, dar acestea presupuneau un efort mare al populatiei Focsani de a 
achita  in 10 zile cel putin jumatate din debitele datorate si acest lucru nu s-a realizat, desi 
s-au depus eforturi deosebite in acest sens. Deoarece aveti materialul o sa trec direct la 
masuri. Pentru deblocarea situatiei cu furnizorul de gaz deoarece pacura este pe terminate 
si nu se va mai putea livra energie termica, exista urmatoarele posibilitati dintre care va 
rugam sa decideti: - acordarea unui ajutor in baza OG 36/2006, pentru compensarea 
costuriloe neacoperite prin pretul reglementat de ANRE si ANRSC pentru cel putin suma 
de 2.254.957 lei urmata de reesalonarea diferentei; - recapitalizarea societatii cu suma 
tamasa de plata catre GDF SUEZ Romania sau cel putin a sumei de 2.254.957 lei, urmata 
de reesalonarea diferentei; - propunerea de reesalonare catre GDF SUEZ Romania, 
garantata cu bilete la ordin avalizate de catre Primaria Focsani. Noi avand in vedere 
posibilitatile si realizarea mai operativa am propune varianta a doua si anume 
recapitalizarea societatii cu suma tamasa de plata, avand in vedere ca in conformitate cu 
legea, valoarea sau capitalul actual al societatii este mai mic decat ceea ce impune legea.” 
 Dl. Primar Decebal Bacinschi „domnilor consilieri, dupa cum stiti din aprilie noi avem 
oprit gazul. In urma discutiilor purtate cu cei de la GDF SUEZ Romania ne-au spus ca daca 
suntem in masura sa platim 75% din valoarea datoriei pe care o avem noi, sunt in masura 
sa ne porneasca gazele fara a pune nici un fel de conditie. Dupa cum stiti si 
dumenavoastra au fost anuntate temperaturi scazute in urmatoarea perioada si cred ca ar 
trebui gasita o solutie. ENET-ul a venit aici cu trei propuneri, acordarea unui ajutor din 
partea Guvernului, am fost, am discutat la Minister, este posibil ca pana la sfarsitul anului 
suma care este deja repartizata pe unitati sa primim acesti bani. Nu putem astepta acesti 
bani, este tarziu. In conditiile in care vom primi acesti bani o sa ne putem plati niste datorii 
in continuare. A treia varianta privind esalonarea prin emiterea unor bilete la ordin avalizate 
este foarte grea si in acelasi timp nu avem voie sa facem acest lucru, datorita faptului ca in 
buget la aceasta data, noi nu avem prinsa aceasta suma, exact cum am elibera niste    
cec-uri fara acoperire, nu este posibil. Singura posibilitate si de rezolvare urgenta a acestei 
situatii, este recapitalizarea societatii cu 2.254.957 lei. Urmand ca in cursul zilei de maine 
daca dumneavoastra sunteti de acord sa introduc pe convocatorul de astazi un proiect 
privind aprobarea majorarii capitalului societatii SC ENET SA cu aceasta suma de 
2.254.957 lei, v-as ruga dupa aceea, poate va spune dl. presedinte de sedinta, ca comisia 
de buget sa aprobe acest proiect. Aceasta este solutia pe care am gasit-o in cursul zilei de 
astazi si cu cei de la Distrigaz si cu cei de la Minister. Sa ne intrunim comisia de buget sa 
trecem prin aceasta comisie acest proiect, urmand ca sa-l introducem pe ordinea de zi 
inaintea proiectul de rectificare a bugetului pentru ca va trebui sa rectificam cu suma 
respectiva si bugetul care urmeaza astazi sa-l aprobam. Haideti sa decidem care din cele 
trei variante considerati ca este mai bine sa o luam in discutie si in felul acesta sa rezolvam 
o problema.” 
 Dl. consilier Vasile Dobre „d-le Primar in primul rand eu vreau sa va spun ca           
dl. Stefan Francu, reprezentantul consiliului local la ENET, mi s-a parut destul de subtire in 
ceea ce priveste prezentarea facuta astazi. Adica ne-a spus ca ENET-ul are o datorie de 
„x” lei si a venit cu solutii, dar eu cred ca era de datoria dumnealui, de datoria celor de la 
ENET sa ne spuna de ce s-a ajuns aici si cum s-a ajuns aici si ce eforturi a facut aceasta 
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societate pentru a nu se ajunge in aceasta situatie, pentru ca de fiecare data cand incepe 
iarna, noi trebuie sa gasim o solutie, in extremis si sa scoatem asa, iepurasul din joben.” 
 Dl. Primar Decebal Bacinschi „aici este vina mea pentru ca dansii au facut o 
informare corecta, o aveti la mapa, dar am zis ca sa scurtam un pic aceasta discutie, am 
spus sa nu prezinte decat primul punct, acesta este adevarat, i-am spus chiar inainte de a 
intra in sedinta. Atat timp cat materialul pe care dansii l-au prezentat aici, au spus exact ce 
au facut pe tema aceasta, de unde s-au adunat toate datoriile. Daca doriti poate sa puna in 
discutie tot acest material care il aveti si dumneavoastra la mapa. Este adevarat ca eu l-am 
rugat sa vina decat cu cele doua puncte pentru a scurta un pic discutia pe aceasta tema.” 
 Dl. consilier Vasile Dobre „ma gandesc ca dumneavoastra ati facut acesta precizare 
pentru a nu ne lungi, pentru a scurta timpul discutiilor, dar in acelasi timp ma gandesc ca in 
sala inafara de consilieri locali sunt si mass-media si cetatenii municipiului Focsani care 
probabil ar vrea sa cunoasca ceva amanunte cu subiectul acesta. De aceea cred ca nu ar fi 
rau sa alocam 10-15 minute pentru asemenea discutii.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „de fapt sunt doua lucruri foarte 
importante. Unul acela ca probabil incalzirea cu pacura in putin timp nu se va mai putea 
realiza si atunci trebuie sa trecem, ca si combustibi, pe gaz. Si doi, practic nu exista mult 
loc de a jongla, de a alege una dintre aceste trei variante, dar eu cred ca sunt doua pentru 
ca biletele avalizare, nu cred ca avem voie a le folosi. Sunt doua lucruri de prezentat, unde 
se afla acum ENET-ul, cate zile poate sa mai dea caldura focsanenilor cu pacura si de ce 
se impune sa luam aceasta hotarare, de ce s-a ajuns cred ca s-a discutat suficient de 
mult.” 
 Dl. consilier Vasile Dobre „revin si reafirm ca aceasta discutie este necesara fie si 
numai pentru a intelege cetatenii municipiului Focsani ca trebuie sa faca un effort. Este un 
aspect pe care trebuie sa-l avem in vedere ca altfel or sa spuna, ca platim, nu platim, 
Primaria, vine Consiliul local majoreaza capitalul social, ne scoate din situatie si mergem 
mai departe la modul acesta si eu nu cred ca este o variant ape care putem sa mergem la 
nesfarsit.” 
 Dl. Stefan Francu “deci datoria populatiei este de 61 miliarde lei, daca s-ar plati 
jumatate sau macar 1/3 din aceasta nu am mai ajunge la discutia aceasta. De unde s-a 
ajuns la treaba aceasta se stie foarte bine, ca nu s-a facut corelarea pretului energiei 
furnizate cu cresterea valorii pretului combustibilului utizat atat al gazului, at si al pacurii. 
Legat de datoriile care sunt si pentru a scapa de aceste probleme o sa va citesc materialul 
complet. Ce s-a intreprins pentru a scapa de aceste datorii si de a reusi de a plati la gaze 
datoria respectiva: - organizarea de intalniri zilnice cu asociatiile de proprietari cu debite 
mari (cca. 120 de asociatii), pentru stimularea incasarilor facturilor comune. In perioada  
14-25.10.2010 asociatiile in facturare comuna au achitat in total suma de 198.568 lei, din 
care 95.452 lei au fost achitati de asociatiile prezente la intalnirile mentionate, afise la 
scarile de bloc, pentru informarea comsumatorilor, prin care s-a solicitat plata urgenta a 
debitelor restante, sub sanctiunea deconectarii; - trimiterea a opt echipe formate din 
salariatii de la Comercial si Contractari ENET pentru incasari pe teren la apartamentele in 
facturare individuala, un total de 6.567 apartamente apelate dintre care: 676 de 
apartamente au platit echipelor de incasare, pentru 1225 de apartamente proprietarii si-au 
exprimat dorinta de a plati la caseria unitatii, dar nu au platit decat o mica parte dintre ei; 
235 de apartamente au spus ca nu au bani pentru a plati, restul de 3.296 de apartamente 
nu au fost gasiti la domiciliu sau nu au vrut sa deschida usa, desi erau acasa (intre orele 
15-20); s-au incasat 62.550 lei in perioada 16 – 24.10.2010, din care suma de 28.870 lei a 
fost platita de administratorii unor asociatii in facturare comuna; - intensificarea tuturor 
actiunilor de recuperare ininstanta a debitelor, prin analizarea debitelor, intocmirea listelor 
cu asociatiile de proprietari cu restante mai mari de 1.500 lei, punerea acestora sub 
preaviz, concilierea debitelor cu asociatiile, solicitarea listelor cu blocurile care au debite 
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mari si problemele deosebite; demersuri scrise catre executorii judecatoresti cu care 
societatea noastra colaboreaza, in vederea intensificarii actiunilor de executare a 
debitorilor, pana la vanzarea locuintelor celor rau-platnici; afisarea anunturilor privind 
vanzarea unor locuinte in scopul recuperarii datoriilor si la sediul Comercial; - facturarea 
direct catre debitori a cheltuielilor din c in ce mai mari cu recuperarea debitelor (tarife 
aprobate de AGA si CA) si solicitarea lor in instanta, pentru ca persoanele care au debite 
nu foarte mari sau nu foarte vechi sa fie interesate in achitarea facturilor la termen scadent, 
astfel incat sa nu plateasca si sume auxiliare, consistente (tarife cumulate in devize cresc 
odata cu vechimea debitelor, de la 200 la 1.000 lei/dosar trimis instantei). Pentru 
recuperarea debitelor propunem urmatoarele masuri limita in cazul neplatii in continuare:    
- oprirea apei calde si apoi, in cazuri exceptionale, chiar a caldurii la blocurile cu datorii 
mari, unde peste 40% dintre proprietari/locatari au debite mai vechi de sase luni sau 
dosare in executare; - debransarea pentru neplata a debitorilor individuali cu sume mari, cu 
dosare in executare neachitate, cu acordul asociatiilor de proprietari/locatari exprimat prin 
hotarare a asociatiei, pentru a nu afecta intreg blocul acolo unde debitul apartine de fapt 
unui singur datornic rau-platnic (exceptie vor face cei cu ajutor aprobat pentru incalzire, 
care semneaza angajamente de plata reesalonata pe care le respecta ulterior.” 
 Dl. consilier Gheorghe Stan “am ascultat si intre timp am mai si rasfoit cateva 
prevederi de aici, ce nu inteleg si nu reiese de aici sau nu am gasit eu, cat este datoria 
locatarilor, a celor care stau la bloc, suma aceasta toata apartine lor? Situatia mi se pare 
mie ca este foarte grava si nu se poate proceda asa. Dupa parerea mea asta nu este o 
hotarare, ea este foarte importanta, dar daca este nevoie sa ne intalnim maine inca o data 
eu spun ca nu gresim. In functie de ce hotaram noi aici, apar niste efecte pe care noi acum 
nici nu le putem banui, adica ce mi se par mie foarte grav din ce stiu, parca avem in jur de 
20.000 de apartamente si mai mult de un sfert dintre acestia nici nu vor sa ne deschida 
usa. Trebuie sa gasim o alta solutie pentru ca maine poate nu o sa ne deschida 10.000 
usa. Iar inafara de asta, in ce facem noi acum, crestem datoria aceasta sau venim sa 
ajutam si de fapt noi ajutam niste oameni care creeaza niste probleme din cauza lor sau 
dintr-o anumita situatie sau conjunctura, dar afectem pe ceilalti contribuabili. Parerea mea 
este ca ar trebui sa o mai gandim un pic, chiar daca este foarte presant.” 
 Dl. presedente de sedinta Liviu Ioan Oloeriu “eu o sa propun putin mai tarziu, 
limitarea timpului de cuvant, vreau sa fim concisi, cred ca se pot spune in cateva cuvinte 
esenta ideii pe care vrem sa o transmitem.” 
 Dl. consilie Bogdan Matisan “asa cum scrie in aceasta informare se poate usor 
constata faptul ca din totalul de 62.550 lei incasati in perioada aceasta 16-24.10.2010 nici 
macar jumatate din aceasta suma nu a fost incasata de la asociatiile de proprietari. Se stie 
foarte clar ca facturarea pe care o face ENET-ul o face odata individual la o parte din clienti 
si o parte o factureaza la asociatiile de proprietari. Cea mai mare creanta pe care o are de 
recuperat ENET-ul o are din zona asociatiilor de proprietari, acolo unde exista o singura 
factura pentru mai multi locatari. Cred ca solutia pentru viitor a ENET-ului este sa 
intensifice cat mai mult trecerea la facturarea individuala. Se pare ca oamenii sunt mult mai 
responsabili daca le vine factura direct acasa decat daca se duc la administratorul de bloc 
sa si-o plateasca. Cred ca asta ar trebui sa faca ENET-ul de acum in colo sa nu mai 
ajungem in situatia aceasta.” 
 Dl. consilier Neculai Tanase “observam ca Focsaniul consuma cam un sfert din 
bugetul sau pentru a cheltui pe aceasta energie termica. Eu cred ca asta nu tine de nici un 
partid, cred ca ar trebui sa ne gandim cu totii, sa stabilim o strategie de a elima practic 
aceste pierderi. Cred ca ar fi bine sa ne gandim, cu acesti bani in termen de 2-3 ani sa 
subventionam cetateanul sa-si puna centrala individuala si atunci bugetul Focsaniului 
probabil ca nu ar mai fi cheltuit in mare parte fara rost, ar fi mult mai bine pentru noi, pentru 
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municipiul Focsani si asta depinde de noi cum ar trebui sa ne gandim la o strategie pentru 
viitorii 2-3 ani.” 
 Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu “intr-adevar din pacate ultimile doua luari 
de cuvant sunt solutii pentru viitor, dar de maine am inteles ca temperaturile se duc sub 
100C. Parerea mea este ca nu avem prea mai multe mutari si astazi si maine si poimaine, 
mutarea care va trebui sa o facem va fi din pacate aceasta, sa ajunga niste bani la ENET 
cu care acestia sa deschida robinetele de gaz.” 
 Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu “eu nu integ de ce de fiecare data trebuie 
sa ajungem pe ultima suta de metri si sa ne punem intrebari, vai ce facem ca a venit 
vremea rea? Eu cred ca de 20 de ani de cand este PSD-ul la guvernare in judetul Vrancea, 
de fiecare data s-a ajuns in situatii limita de genul acesta. Eu nu tin minte sa fi fost vreo 
iarna in care sa nu se fi taiat caldura, nu stiu sa fi fost vreo vara in care sa nu se fi taiat apa 
calda. De ce, de ce, de ce tot timpul ne pumen problema ca am ajuns in situatia limita? Dar 
haideti ca odata cu aceasta plata pe care o facem si deblocarea gazelor, haideti sa initiem 
si un proiect prin care sa schimbam ceva. De ce de fiecare data stam si in ultima clipa nu 
mai avem ce face? Deci de 20 de ani PSD-ul este la guvernare si de 20 de ani aceeasi 
placa ni se pune, haideti sa schimbam odata ceva in judetul acesta.” 
 Dl. Primar Decebal Bacinschi “vreau sa va informez ca toate centralele termice din 
tara au probleme si au probleme foarte mari. Cred ca suntem centrala cu cea mai mica 
datorie pe care o avem raportat la numarul de locuitori, tinand cont de proportii. Galatiul are 
1.500 de miliarde lei, Bacaul, Brasovul datorii la fel de mari. In conditiile in care noi 
primeam bani de la Guvern, ne-au promis ca o sa ne trimita pana la sfarsitul anului, asa 
cum v-am spus un pic mai devreme, noi nu eram in aceasta situatie, eram cu plata la zi a 
facturilor. Ultima plata trebuia facuta in jurul datei de 30 iunie, a facuta acum 10 zile. In 
conditiile in care noi platim 0,1%/zi penalitati pentru neplata datoriilor catre gaz. Aici vreau 
sa va spun d-le consilier Mugurel Cosmin Malureanu ca nu are nici o treba PSD-ul, cu 
PDL-ul si asa mai departe. Ni s-a spus ca nu sunt bani, am inteles, banii trebuiau sa vina la 
30 iunie, nu au venit, au venit abia saptamana trecuta cu interventii foarte mari, puteti sa-l 
intrebati si pe dl. director Ciorici ca l-am rugat si pe dansul sa intervina sa vina acesti bani 
cat mai devreme. Am avut o discutie cu dl. director Liviu Gradinaru de la Ministerul 
Administratiei si ne-a promis ca au o anumita suma de bani si urmeaza sa o supuna 
aprobarii Guvernului si sa ni se mai repartizeze, inca o suma de bani pentru aceasta 
subventie pe care trebuie sa ne-o aloce statul. Vreau sa va informez ca noi suntem la zi cu 
plata, chiar am platit in avans, 8 miliarde de lei pentru subventie, o sa o recuperam in luna 
noiembrie, urmeaza sa primim subventia de la Guvern care zic eu ca poate in luna, 
noiembrie, decembrie o sa poata sa ni se aloce. Am inteles, nu sunt bani, este o situatie 
destul de greoaie. Noi daca primeam subventia nu era nici un fel de problema, se porneau 
gazele. Avem aceasta datorie de incasat de la asociatiile de proprietari si de la cetateni, de 
61 miliarde lei, dl. consilier Gheorghe Stan a ridicat o problema corecta, dar vreau sa va 
spun d-le consilier ca foarte multe asociatii de proprietari au datorii. Cetateni cu facturare 
individuala sunt foarte putini care au sa ne dea noua bani, asociatii le proprietari neavand 
nici un fel de subordonare, am facut cateva deresuri si la Asociatia municipiilor, haideti sa 
gasim o forma de subordonare a acestor asociatii de proprietari. Incaseaza banii de la 
oameni, am informatii ca depun banii in conturi, la CEC-uri, iau dobanda pentru ei, platesc 
celelalte, lumina, cablul si ce mai platesc si ENET-ul il lasa pe ultimul loc. Cred ca ar trebui 
gasita o solutie ca aceste asociatii de proprietari sa fie subordonate cuiva, ori Directiei de 
Finante, cineva care sa-I poata coordona si sa-i ia la intrebari ce fac cu acesti bani.          
D-le director Valter Popescu cate dosare aveti pe rol la ora actula, care ne judecam pentru 
recuperarea banilor?” 
 Dl. director Valter Popescu “la ora actuala avem 100 de asociatii de proprietari si in 
executare silita. Avem 400-600 de dosare cu cetatenii care au facturare individuala. Am 
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oferit consultanta juridica asociatiilor de proprietari dar dansii nu vor. Vreau sa va informez 
ca in continuare vom merge pe linia debransarilor, chiar daca se va da drumul la gaze se 
va continua debransarile. Pana acum au fost debransate aprope 100 de asociatii de 
proprietari.” 
 Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu “imi permit sa-l intreb de dl. director 
Popescu daca va dam sumele acestea pentru capitalizare, nu cumva era datoria noastra 
sa o facem ca si Consiliu local?” 

Dl. director Valter Popescu “conform Legii nr. 31, se poate.” 
Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu “deci nu facem ceva fortat, facem ceva 

ce ar fi trebuit sa o facem, dar o facem pentru ca suntem fortati de frig.” 
 Dl. consilier Neagu Nistoroiu “nu mai repet ceea ce ati spus dumneavoastra d-le 
presedinte de sedinta, chiar daca aceasta era prima idee care vroiam sa o spun. O sa 
continui cu a doua, dl. director spunea ca solutia este debransarea si eu sustin  ca este cea 
mai buna solutie debransarea, dar sunt conditii care nu prea cad bine cu debransarea, dat 
fiind ca pe langa cei rai-platnici sunt mai multi buni-platnici. Dat fiind ca incalzirea se 
realizeaza in sistem unitar intr-o distributie pe verticala, nu exista la scara de bloc o 
distribuie pe orizontala sa poti sa inchizi precum inchid cei de la gaze sau telefoanele, deci 
a inchis si sufera doar un apartament, un singur locatar rau-platnic si nu sufera toata scara. 
Cand vom ajunge la aceasta situatie, atunci debransarea va fi floare la ureche si nuo sa 
mai avem asemenea situatii. Vreau sa ma refer la ceea se spune un domn consilier de la 
putere. Acum nu este PSD-ul la guvernare, de 3 ani este PDL-ul, pana acum puteati, 
pentru ca ne-am intalnit cu aceasi situatie si anul acesta si acum doi ani si acum 3 ani, de 
cand dumneavoastra sunteti la putere sa veniti cu alte solutii pe care probabil intr-un sistem 
mai dedemult nu am stiut noi sa le rezolvam si ca puteati dumneavoastra sa le faceti. Dar 
va rog sa credeti si o mai puteti face si acum, s-a amintit acum aici ca asociatiile nu au 
patrimoniu, iata de unde puteti sa va agatati, nu se subordoneaza nimanui, iata un alt 
aspect. Si probabil cu ajutorul d-nilor deputati pe care dumneavoastra ii aveti o sa vina cu 
niste “initiative” asa cum au mai venit si pana acum.” 
 Dl. consilier Danut Popoiu “eu fata de cele trei variante pe care dumneavoastra le-ati 
propus si fata de urgenta cu care trebuie rezolvata problema, ma indrept catre varianta 2 si 
va trebui totusi sa trecem la vot. Insa vad ca se fac propuneri, se prezinta lucruri de care ar 
trebui sa se tina seama in viitor. Inteleg d-le director Popescu ca proprietarul plateste, eu la 
modul cel mai serios d-le Primar va propun sa faceti un proiect de hotarare prin care sa 
dam la cheie ENET-ul Consiliului Judetean si in felul acesta “turcul plateste”, cum  spune 
romanul si scapam de o problema cu care ne chinuim de foarte multa vreme. Inteleg ca  
duce CUP-ul pe partea cealalta si ca se va iefteni pretul la apa si va fi bine, la modul cel 
mai serios si imi asum aceasta propunere sa facem un proiect de hotarare in care sa dam 
ENET-ul Consiliului Judetean si in felul acesta scapam de o problema.” 
 Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu “sa stiti ca pe viitor daca vor mai fi 
interventii asemanatoare celeia pe care a avut-o dl. consilier Danut Popoiu, voi lua cuvantul 
pentru ca nu are nici o legatura cu ce discutam noi acum si este pierdere de timp.” 
 D-na consilier Doina Fodoreanu “nu stiu daca in Legea nr. 31 este obligativitatea 
Consiliului local de a sustine recapitalizarea ENET-ului. Vreau sa pun o intrebare retorica 
d-lui director Popescu, de ce nu am trecut pana in acest moment la facturarea individuala, 
pentru ca tin minte ca in mandatul trecut tot propunerea ENET-ului a fost sa trecem de la 
facturarea individuala la facturare pe asociatii? Si vreau totusi raspuns.” 
 Dl. director Valter Popescu “noi vom face facturarea individuala, dar unii cetateni au 
preferat sa ramana la asociatii si nu i-am putut obliga.” 
 Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu “stimati colegi cred ca trebuie sa sistam 
discutiile vis-à-vis de acest proiect si o sa va supun la vot daca sunteti de acord ca sa se 
initieze un proiect de hotarare si comisia de buget sa-i de-a avizul, cu ceea ce au propus 
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dumnealor. Proiectul va fi asa, proiect de hotarare privind aprobarea majorarii capitalului 
social al  SC ENET SA Focsani, stabilit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr.293/10.11.2009, avand la obiect majorarea capitalului social al  SC ENET SA 
Focsani, stabilit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.293/10.11.2009 
de la 6.156.200 lei la  8.456.200 lei, prin emiterea a 920.000 actiuni noi a cate 2,5 lei 
fiecare, in valoare totala de 2.300.000 lei. Decinu votam proiectul, acum votam numai 
initierea lui, comisia de buget sa-si dea avizul ca proiectul sa indeplineasca conditiile de a 
intra pe ordinea de zi.” 
 Se supune la vot initierea proiectului de hotarare si se aproba cu 21 voturi „pentru”. 
 Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu propune desfasurarea sedintei de 
comisii de buget in plenul sedintei ordinare. 

Dl. consilier Vasile Dobre „eu am inteles ca daca tot trebuie sa fim populisti sa dam 
caldura cetatenilor municipiului Focsani, o sa le dam, sigur ca da, nu avem incotro suntem 
pusi intr-o situatie, ori laie ori balaie, ori dam caldura cetatenilor ori nu dam. Ceea ce nu mi 
se pare deloc in regula treaba aceasta, sa procedem de maniera aceasta, dar daca asa 
trebuie, asa vom face.” 
 Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „d-le consilier Vasile Dobre suntem in 
comisia de buget si va rog sa o incepeti.” 
 Intervien dl. consilier Danut Popoiu „propun ca sedinta de comisia sa se desfasoare 
ca si celelalte in sala de sus, nu public. Asta este propunerea mea.” 
 Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu supune la vot propunerea d-lui consilier 
Danut Popoiu si se aproba cu 21 voturi „pentru”. 
 Domnii consilieri membri ai comisiei de buget se retrag din sala pentru a tine comisia 
de buget. 
 Revin in sala domnii consilieri membrii ai comisiei de buget. 
 Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „va aduc la cunostinta, desi o puteam 
face si in cursul sedintei, atunci cand proiectul ajungea la rand, dar pentru ca s-a discutat 
acum o sa rog si voi respecta regulamentul, dl. presedinte al comisiei de buget va spune ce 
s-a hotarat la comsia de buget ca sa putem incepe sedinta de consiliul local.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „stimati colegi comisia de buget-finante, a fost unanim de 
acord sa aprobam acest proiect de hotarare privind majorarea capitalului social la SC 
ENET SA astazi, asa cum a fost el propus de catre initiatorul sau, de catre dl. Primar, in 
schimb avem un amendament care nu se refera neaparat la proiectul de fata, la acest 
proiect in discutie astazi, dar care instituie obligativitatea noastra de a intocmi un proiect de 
hotarare in baza caruia sa obligam ENET-ul ca in cel mai scurt timp sa treaca la facturarea 
individuala a tuturor consumatorilor de agent termic produs de catre SC ENET SA Focsani. 
Acesta este amendamentul si aceasta a fost decizia comisiei de buget finante.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „temei legal exista, dl. secretar a si dat 
avizul de legalitate.” 

 
 
 

In continuare dl. Presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu prezinta proiectul ordinii de zi 
care cuprinde: 
 
1. proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Reuniunii regionale a Consiliilor Locale 
ale Copiilor si Tinerilor – Focsani 2010, pe tema ,,Metode alternative de atragere a 
Fondurilor in cadrul CLCT-urilor”, in perioada 11-14 noiembrie 2010, de catre Consiliul 
Local al Tinerilor Focsani;  
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2. proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Local al Municipiului Focsani 
in calitate de co-organizator al Simpozionului National ,,Auto-Tehnic 2010 – Editia a-3-a, 
initiat de Colegiul Tehnic Auto ,,Traian Vuia” Focsani, care va avea loc in data de 27 
noiembrie 2010; 
 
3. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local al municipiului Focsani, 
pe anul 2010, a sumei de 90 mii lei pentru organizarea sarbatorilor de iarna; 
  
4. proiect de hotarare privind stabilirea taxei pentru ocuparea terenului din Bazar-Obor, in 
zilele de luni, marti, joi, vineri si sambata, de masinele nevandute in zilele de miercuri si 
duminica; 
                             
5. proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei ,,Sf. Ioan 
Botezatorul” Focsani;  
 
6. proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 
2011 pentru functiile publice din cadrul Primariei Municipiului Focsani, din institutiile 
subordonate(Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani, Politia Comunitara a 
Municipiului Focsani, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului 
Focsani) si centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite; 
     

7. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Primariei Municipiului 
Focsani a unsprezece posturi pentru promovarea in clasa si avansarea in treapta de 
salarizare imediat superioara a functionarilor publici care indeplinesc conditiile de 
avansare; 
 
8. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Serviciului Public Local de 
Asistenta Sociala Focsani, a unui numar de 2 posturi, in vederea promovarii in clasa a 
functionarilor publici incadrati pe aceste posturi; 
 
9. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Ateneului Popular ,,Mr. 
Gh. Pastia” Focsani a postului de contabil treapta IA – Compartiment contabilitate-financiar 
in post de economist gradul II; 
 
10. proiect de hotarare privind stabilirea programului de functionare al magazinelor care 
comercializeaza produse etnobotanice(cu exceptia celor interzise de lege si a celor 
reglementate prin legi speciale), pe raza municipiului Focsani; 
 
11. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se 
repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de 
punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, republicata, modificata si a Hotararii 
Consiliului Local nr. 41/23.02.2010 privind aprobarea listei de prioritati; 
 
12. proiect de hotarare privind aprobarea a doua schimburi de locuinte ANL situate in 
Focsani, Cartierul Tineretului – Sud, solicitate de titularii contractelor de inchiriere in 
conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata; 
 
13. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 82/25.03.2009, pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a 
indicatorilor tehnico-economici, pentru obliectivul de investitii: ,,Modernizare si extindere 
spatii verzi in zona de actiune sud-est” a municipiului Focsani; 
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14. proiect de hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 83/25.03.2009, pentru aprobarea depunerii proiectului: 
,,Modernizare si extindere spatii verzi in zona de actiune sud-est” a municipiului Focsani la 
Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Est si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect; 
 
15. proiect de hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 85/25.03.2009, pentru aprobarea depunerii proiectului: ,,Sistem de 
supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii” in zona de actiune 
sud-est a municipiului Focsani la Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Est si a cofinantarii 
cheltuielilor legate de proiect; 
 
16. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al 
Municipiului Focsani, pe anul 2010; 
 
17. proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea valorificarii si 
dupa caz, casarii unor bunuri inventariate in domeniul privat al municipiului Focsani; 
  
18. proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
privat al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
19. proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr. 1 – bunuri imobile, la 
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 167/2003, privind insusirea 
inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Focsani, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 
20. proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in 
suprafata de 28,50 mp., situat in Focsani, str. Plevnei, Punct Termic nr. 4, care apartine 
domeniului privat al municipiului Focsani, in vederea amplasarii de constructie provizorie 
avand destinatia de garaj; 
 
21. proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri ce 
apartin domeniului public/privat al municipiului Focsani, in vederea amplasarii constructiilor 
provizorii cu destinatia de chioscuri de distributie presa si a spatiilor comerciale pentru 
vanzare presa si carte situate in Pasajul Piata Moldovei; 
 
22. proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii fara plata a 169.260 actiuni 
nominative reprezentand 60,66% din actiunile detinute de municipiul Focsani in capitalul 
social al SC CUP SA Focsani catre Judetul Vrancea prin Consiliul Judetean Vrancea; 
 
23. proiect de hotarare privind modificarea art. 2, alin.(1) din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 103/27.04.2010, pentru aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia 
de cabinet medical, situat in municipiul Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 9, care face 
obiectul contractelor de concesiune nr. 21940/23.12.2004 si nr. 21945/23.12.2004, 
incheiate intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si medicii Sirghi Jeana si Ciusleanu 
Ruxandra; 
 
 
 



 10 

24. proiect de hotarare privind modificarea art. 1, alin.(1) din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 233/31.08.2010 pentru aprobarea vanzarii fara licitatie publica a 
terenului in suprafata de 14,72 mp.,situat in Focsani, B-dul Independentei nr.7-9, judetul 
Vrancea, T.54, P.3402 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre d-na 
Chirila Claudia Violeta; 
 
25. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in 
suprafata de 17,00 mp., situat in Focsani, str. Popa Sapca nr. 13, judetul Vrancea, T.107, 
P.5668 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre d-nele Anton Constanta 
si Gheorghe Gabriela; 
 
26. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in 
suprafata de 18,29 mp., situat in Focsani, B-dul Garii nr. 28, judetul Vrancea, T.30, P.1745 
ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre d-nii Ghemulet Daniel si 
Angelica; 
 
27. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in 
suprafata de 18,12 mp., situat in Focsani, str.Renasterii nr.8 bis, judetul Vrancea, T.106, 
P.5646 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre d-na Nanciu Maria; 
 
28. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in 
suprafata de 6,40 mp., situat in Focsani, str.Renasterii nr.8 bis, judetul Vrancea, T.106, 
P.5646 ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Nanciu Maria si Nanciu 
Nicolae; 
 
29. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in 
suprafata de 9,95 mp., situat in Focsani, str. Gheorghe Magheru, nr. 6, judetul Vrancea, 
T.110, P.5792, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre d-nul Stefan 
Vasile; 
 
30. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in 
suprafata de 18,70 mp., situat in Focsani, B-dul Unirii nr.16, judetul Vrancea, T.192, 
P.10587, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Savin Corneliu; 
 
31. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in 
suprafata de 18,44, situat in Focsani, str. Bucegi nr. 1, judetul Vrancea, T.189, P.10293, ce 
apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre d-nul Vasile Gheorghe; 
 
32. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in 
suprafata de 35,88 mp., situat in Focsani, str. Popa Sapca nr. 3, judetul Vrancea, T.107, 
P.5688, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC MONAFARM SRL; 
 
33. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in 
suprafata de 27,60 mp., situat in Focsani, str. Cuza – Voda nr.55, judetul Vrancea, T.78, 
P.4540, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC MONAFARM SRL; 
 
34. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in 
suprafata de 31,60 mp., situat in Focsani, str. Dimitrie Cantemir nr.6, judetul Vrancea, 
T.164, P.8467%, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC 
MAVECOM SRL; 
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35. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in 
suprafata de 85,50 mp., situat in Focsani, str.Balti nr. 1bis, judetul Vrancea, T.1, P.40, ce 
apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC MARAVIA PROD SERV SRL; 
 
36. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in 
suprafata de 13,90 mp., situat in Focsani, str. Alexandru Vlahuta nr. 10, judetul Vrancea, 
T.189, P.10270, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC OVILENA 
COM SRL; 
 
37. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in 
suprafata de 36,50 m.p., situat in Focsani, str. Popa Sapca nr. 9, judetul Vrancea, T.107, 
P.5675, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC VIOMED SRL; 
 
38. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in 
suprafata de 19,22 mp., situat in Focsani, B-dul Bucuresti nr. 6A, judetul Vrancea, T.159, 
P.8166%, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC GHERGHINA 
TVF SNC; 
 
39. proiect de hotarare privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.39/196/29.07.2008 pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului 
Local al Municipiului Focsani, in vederea constituirii comisiei pentru vanzarea spatiilor cu 
destinatia de cabinete medicale, precum si ale spatiilor in care se desfasoara activitati 
conexe actului medical, proprietate privata a municipiului Focsani, aflate in administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Focsani, precum si a comisiei de contestatii; 
 
40. proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului 
Focsani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focsani; 
 

Informari, declaratii politice. 
  
Ia cuvantul dl. Primar Decebal Bacinschi „as dori introduc pe ordinea de zi proiectul 

de hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social al  SC ENET SA Focsani, stabilit 
prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.293/10.11.2009. Daca este 
posibil, intreb tehnicul, el sa fie la punctul 15 bis, pentru ca la punctul  16 avem rectificarea 
bugetului si in aceste conditii sa-l aprobam inainte de rectificare pentru ca va interveni o 
moodificare si la rectificare. Si as mai dori sa retrag dupa ordinea de zi proiectul de 
hotarare de la nr. 22, proiect de hotarare privind proiect de hotarare privind aprobarea 
transmiterii fara plata a 169.260 actiuni nominative reprezentand 60,66% din actiunile 
detinute de municipiul Focsani in capitalul social al SC CUP SA Focsani catre Judetul 
Vrancea prin Consiliul Judetean Vrancea.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu supune la vot introducerea pe ordinea 
de zi a proiectului de hotarare si se aproba cu 21 voturi “pentru” si scoaterea de pe ordinea 
de zi a proiectului de hotarare de la punctual 22, proiect de hotarare privind proiect de 
hotarare privind aprobarea transmiterii fara plata a 169.260 actiuni nominative 
reprezentand 60,66% din actiunile detinute de municipiul Focsani in capitalul social al SC 
CUP SA Focsani catre Judetul Vrancea prin Consiliul Judetean Vrancea si se aproba cu 21 
voturi “pentru”. 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi cu modificarile facute si se 
aproba cu 21 voturi „pentru”.   
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 Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana supune votului procesul verbal 
al sedintei din 28.09.2010.  

Nu sunt discutii si se aproba cu 21 voturi “pentru”. 
 

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
organizarii Reuniunii regionale a Consiliilor Locale ale Copiilor si Tinerilor – Focsani 
2010, pe tema ,,Metode alternative de atragere a Fondurilor in cadrul CLCT-urilor”, in 
perioada 11-14 noiembrie 2010, de catre Consiliul Local al Tinerilor Focsani.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 296 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
participarii Consiliului Local al Municipiului Focsani in calitate de co-organizator al 
Simpozionului National ,,Auto-Tehnic 2010 – Editia a-3-a, initiat de Colegiul Tehnic 
Auto ,,Traian Vuia” Focsani, care va avea loc in data de 27 noiembrie 2010. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 297 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
alocarii din bugetul local al municipiului Focsani, pe anul 2010, a sumei de 90 mii lei 
pentru organizarea sarbatorilor de iarna.  

Dl. consilier Neculai Tanase “din toata saracia pe care o avem noi este frumos ca 
putem sa mai organizam si sarbatorile de iarna, insa eu as avea o intrebare. Numai atat 
consta in organizarea aceasta de iarna, luminitele acelea, ce se intampla cu ele?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi “pentru ornarea orasului sunt bani prevazuti la Directia 
de Dezvoltare Servicii Publice. Ceea ce aprobam noi acum sunt darurile pentru copii si 
acele pachete pe care le dam persoanelor cu venituri mici si amenajarea oraselului.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 298 

Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind stabilirea taxei 
pentru ocuparea terenului din Bazar-Obor, in zilele de luni, marti, joi, vineri si 
sambata, de masinele nevandute in zilele de miercuri si duminica. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 299 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
acordarii unui sprijin financiar Parohiei ,,Sf. Ioan Botezatorul” Focsani. 

 Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 300 

Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2011 pentru functiile publice din 
cadrul Primariei Municipiului Focsani, din institutiile subordonate(Serviciul Public 
Local de Asistenta Sociala Focsani, Politia Comunitara a Municipiului Focsani, 
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Focsani) si 
centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 301 

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in 
statul de functii al Primariei Municipiului Focsani a unsprezece posturi pentru 
promovarea in clasa si avansarea in treapta de salarizare imediat superioara a 
functionarilor publici care indeplinesc conditiile de avansare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 302 
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Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in 
statul de functii al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Focsani, a unui 
numar de 2 posturi, in vederea promovarii in clasa a functionarilor publici incadrati 
pe aceste posturi. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 303 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in 
statul de functii al Ateneului Popular ,,Mr. Gh. Pastia” Focsani a postului de contabil 
treapta IA – Compartiment contabilitate-financiar in post de economist gradul II. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 304 

Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind stabilirea 
programului de functionare al magazinelor care comercializeaza produse 
etnobotanice(cu exceptia celor interzise de lege si a celor reglementate prin legi 
speciale), pe raza municipiului Focsani. 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu “departe gandul ca as vrea sa protejez 
aceste produse etnobotanic. Intrebarea mea este aceasta activitate este cumva o activitate 
ilegala sau mai restrictionat si in alte orase? Atata timp cat este o activitate legala ori este 
permisa ori nu e permisa, de ce sa facem noi program acestor magazine? Este un 
comerciant ca oricare altul, plateste taxe, plateste impozite, plateste angajati care lucreaza 
acolo, atata timp cat este o activitate permisa de lege nu inteleg ce drept avem noi. Nu 
cumva este un abuz impotriva cetatenilor? Ajung oamenii in coma pentru ca consuma 
alcool, haideti sa facem program si celor care vand produse alcoolice, se intampla 
accidente auto, haideti sa facem program de circulatie a autoturismelor, sa revenim in 
epoca comunista cand un week-end se circula cu sot, un week-end fara sot. Nu considerati 
sa este un abuzz impotriva cetatenilor aceasta restrictie?” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu “sa stiti ca noi nu facem abuzuri. Daca 
am face abuzuri am avea de a face cu legea penala, iar daca sa zicem ca initiem un 
proiect, il initiem dupa procedura Consiliului local cu raport al serviciului de specialitate, cu 
avize de specialitate. Acum o sa va raspund punctual la ce ati spus dumneavoastra. Nu 
este nu abuz, nu limitam depturile comerciale ale celor care desfasoara asemenea 
activitati, cid oar impunem un program care, ca masura nu este foarte restrictive, dar va 
avea un effect si anume acela ca nu se vor mai putea cumpara noaptea cand de regula se 
cumpara aceste droguri usoare. In ce priveste cazuistica, cred ca am aici si pot sa va dau, 
zilnic aproape sunt cazuri de intoxicari cu asemenea substante, care sunt inregistrate la 
Spitalul municipal Focsani. In ce priveste daca exista un precedent in alte judete? Vreau sa 
va spun ca nu mai departe de noi, la Bacau si dumnealor si nu mai departe de luna 
septembrie au pus pe site o asemenea hotarare care mai mut de atat si nu vreau sa 
dezvolt subiectul, pot sa spun ca sunt nemultumit de raspunsul pe care departamentul de 
specialitate mi l-a dat si am fost Indus in eroare ca nu se poate autoriza aceasta activitate 
si  vreau sa va spun ca altii au facut-o, deci se poate. Ajunsesem la concluzia asta trecand 
in revista actele normative si apoi am dat o cautare pe net si am gasit aceasta hotarare. 
Era foarte usor de ajuns la ea. Vreau sa spun si o sa va intreb d-le consilier Malureanu, ce 
o sa spuneti cand cei din Bacau se gandesc la cetatenii lor si la copii cetatenilor lor si au 
spus asa: “se va desfasura, vorbind de activitate, doar cu asigurarea unde distante minime 
de 1000 m fata de unitatile si institutiile de invatamant si educatie, lacasurile de cult, 
institutiile religioase, institutiile de cultura, institutiile publice, locurile de agrement si 
distractii, gara, autogara si altele similare” si le dau 15 zile sa intre in legalitate. Pentru ca 
noi suntem o comunitate si avem obligatia sa ne pazim copii, pentru ca copii sunt principala 
victima. Iar dl. viceprimar Bogdan Matisan a si anticipat si a spus, domnule vrem sa-I 
impingem spre periferia orasului pentru ca acolo este locul lor. Deci nu avem nevoie sa ne 
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imbolnaveasca copii, deci acesta este scopul acestui proiect. Nici de departe de noi, ca 
dovada ca programul a fost limitat de la ora 8,00 – 18,00, zic eu un program de bun simt, in 
strainatate stiti foarte bine ca magazinele se inchid in jurul acestei ore, in majoritatea 
tariloe. Deci nu este un lucru rau pentru comunitatea noastra si va promit ca vom pune pe 
site pentru dezbatere publica un proiect similar, ne vom inspira din ce au facut colegii 
nostrii de la Bacau, poate si din alte orase si rog de data aceasta departamentul de 
specialitate sa faca cu multa raspundere analiza si poate il vom completa si noi cu alte 
elemente.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi “trebuie sa va spun, este stipulate si in raport, noi am 
primit doua adrese de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii din Vrancea pe data de 
7.10.2010 si pe data de 13.10.2010 prin care ni se aduce la cunostinta ca in urma 
verificarilor acestor magazine functioneaza pe timpul noptii si se impune initierea unui 
proiect, daca este posibil, pentru stabilirea programului de functionare al acestor 
magazine.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu “vreau sa-I multumesc d-lui deputat 
Angel Talvar pentru ca dumnealui a lansat dezbaterea aceasta publica si practice de 
acoloam preluat si ideea.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 14 
voturi „pentru” si 7 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Lucica Chiper, 
Cristinel Susu, Neculai Tanase, Ionel Preda, Mugurel Cosmin Malureanu si Daniel Gongu 
devenind hotararea nr. 305 
 Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei 
nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate 
inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii 
nr. 152/1998, republicata, modificata si a Hotararii Consiliului Local nr. 41/23.02.2010 
privind aprobarea listei de prioritati. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 306 

Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea a 
doua schimburi de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul Tineretului – Sud, 
solicitate de titularii contractelor de inchiriere 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. 307 

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 
82/25.03.2009, pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-
economici, pentru obiectivul de investitii: ,,Modernizare si extindere spatii verzi in 
zona de actiune sud-est” a municipiului Focsani. 

Dl. presedinte de sedinte Liviu Ioan Oloeriu „eu am fost sunat de mass-media si 
erau nelamuriri, as vrea sa se spuna in doua cuvinte, pentru ca aceste proiecte au ajuns 
intr-o faza, acum este o mica modificare si poate ca toata lumea este interesata. In ce faza 
de aprobare se alfa, asta ii intereseaza pe toti focsanenii, daca se vor face proiectele 
acestea sau nu.” 

D-na Cristina Costin „PIDU a fost aprobat. In cadrul PIDU-lui sunt 3 proiecte si 
anume: reabilitare spatii publice, spatii verzi si supraveghere. Spatiile verzi si 
supravegherea sunt la nivel de vizita in teritoriu dupa care urmeaza semnarea contractului 
de finantare, iar primul proiect de reabilitare spatii publice este in fata de depunere proiect 
tehnic.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 308 
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Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 83/25.03.2009, pentru 
aprobarea depunerii proiectului: ,,Modernizare si extindere spatii verzi in zona de 
actiune sud-est” a municipiului Focsani la Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Est 
si a cofinantarii cheltuielilor legate de proiect. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 309 

Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 85/25.03.2009, pentru 
aprobarea depunerii proiectului: ,,Sistem de supraveghere pentru cresterea 
sigurantei si prevenirea criminalitatii” in zona de actiune sud-est a municipiului 
Focsani la Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Est si a cofinantarii cheltuielilor 
legate de proiect.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 310 

Se prezinta punctul 15 bis al ordinii de zi : proiect de hotarare privind aprobarea 
majorarii capitalului social al  SC ENET SA Focsani, stabilit prin Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.293/10.11.2009. 

Dl. consilier Vasile Dobre „stimati colegi comisia de buget-finante, a fost unanim de 
acord sa aprobam acest proiect de hotarare privind majorarea capitalului social la SC 
ENET SA astazi, asa cum a fost el propus de catre initiatorul sau, de catre dl. Primar, in 
schimb avem un amendament care nu se refera neaparat la proiectul de fata, la acest 
proiect in discutie astazi, dar care instituie obligativitatea noastra de a intocmi un proiect de 
hotarare in baza caruia sa obligam ENET-ul ca in cel mai scurt timp sa treaca la facturarea 
individuala a tuturor consumatorilor de agent termic produs de catre SC ENET SA Focsani. 
Acesta este amendamentul si aceasta a fost decizia comisiei de buget finante.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul facut 
si se adopta cu 21 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 311 

Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
rectificarii bugetului general consolidat al Municipiului Focsani, pe anul 2010.  

D-na Natasa Nemes „trebuie sa se faca un amendament cu diminuarea cu 2.300 mii 
lei a Capitolului Locuinte, servicii de la Piata Unirii si majorarea Capitolului Combustibil si 
Energie cu aceeasi suma pentru recapitalizarea SC ENET SA.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu sustine amendamentul. 
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 amendament si se adopta cu 21 voturi 

„pentru”, devenind hotararea nr. 312 
Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 

scoaterii din functiune in vederea valorificarii si dupa caz, casarii unor bunuri 
inventariate in domeniul privat al municipiului Focsani.  

 Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind  hotararea nr. 313 

Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea 
Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.23/26.01.2010 pentru aprobarea 
Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 314 

 



 16 

Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si 
completarea anexei nr. 1 – bunuri imobile, la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 167/2003, privind insusirea inventarului bunurilor ce apartin 
domeniului public al municipiului Focsani, 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. 315 

Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 28,50 mp., situat in Focsani, 
str. Plevnei, Punct Termic nr. 4, care apartine domeniului privat al municipiului 
Focsani, in vederea amplasarii de constructie provizorie avand destinatia de garaj. 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu „o parte din membrii comisiei de urbanism s-au 
deplasat, au vazut ca exista posibilitatea amplasarii garajului. Las la latitudinea Consiliului 
sa decida.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „ca membru al comisiei de urbanism, m-am deplasat 
impreuna cu o parte dintre colegii nostri care fac parte din comisie, acolo si retinerea d-lui 
consilier Neagu Nistoroiu a rezultat din ceea ce a spus, ea se referea la faptul ca, la locul 
respectiv am constatat ca ar exista acolo un impediment in calea amplasarii acelui garaj 
prin faptul ca exista un loc de joaca chiar daca el nu este in stare de functiune la ora 
actuala. Amendamentul meu ar fi, in sustinerea acestui proiect, pentru ca cel care va 
amplasa garaj acolo, sa incerce sa amenajeze acel loc de joaca intr-o zona invecinata cu 
locatia unde doreste sa-si amenajeze acel garaj.” 

Dl. consilier Daniel Gongu „vreau sa precizez faptul ca in comisia de urbanism nu   
s-a avizat acest proiect.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu face precizarea ca proiectul a fost avizat 
la buget si agricultura. 

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 amendament si se adopta cu 14 voturi 
„pentru” si 7 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Lucica Chiper, Cristinel 
Susu, Neculai Tanase, Ionel Preda, Mugurel Cosmin Malureanu si Daniel Gongu, devenind 
hotararea nr. 316 

Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri ce apartin domeniului public/privat al 
municipiului Focsani, in vederea amplasarii constructiilor provizorii cu destinatia de 
chioscuri de distributie presa si a spatiilor comerciale pentru vanzare presa si carte 
situate in Pasajul Piata Moldovei. 

Dl. consilier Danut Popoiu „v-as ruga sa-mi permite-ti sa fac cateva observatii legate 
de proiectul de hotarare aflat in discutie. In titlul proiectului se vorbeste de amplasarea 
constructiilor provizorii cu destinatia de chioscuri de distributie de presa. La art.1 se 
vorbeste de aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri ce apartin, cu 
destinatie de chioscuri, de distributie presa locala si centrala, carte si produse 
complementare. Aici eu am o nelamurire, daca respectivele chioscuri au destinatie de 
distributie de presa sau presa carte si produse complementare si as vrea sa stiu ce 
inseamna produse complementare? Amendamentul pe care il fac, aceasta inchiriere se 
propune a fi pe 10 ani, parerea mea este ca noi consilierii nu avem dreptul sa decidem 
modul in care arata orasul cu aceste chioscuri pe o perioada de 10 ani. Eu consider ca 2 
ani sunt suficienti, urmand ca urmatorul Consiliul local sa decida daca prelungesc 
contractele respective. Un al doilea amendament pe care il fac este ca pe aceste chioscuri 
sa fie interzis cu desavarsire afisaj electoral, deci sa fie chioscuri si atata tot, fara nici un fel 
de afisaj pe ele.” 
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Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „intuiesc ca produse complementare 
ziarelor si cartilor, sper sa nu spun prostii, sunt rechizite, papetarie, lucruri de genul 
acesta.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „dl. consilier Danut Popoiu a pus o intrebare 
la care s-a raspuns cu o intuitie, deci mergem pe intuitie cand votam proiecte? Sau daca 
poate sa ne raspunda cineva in termen legal.” 

D-na Carmen Ghiuta „nu apare in textul de lege. Solicitarea societatii de presa a fost 
asa. Se pot interzice anumite produse asa cum se pot face si cum se pot face si 
completari, cum a facut dl. consilier Danut Popoiu.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „intrand un pic in problema, cred ca e 
clar, prin natura cuvantului complementar, nu poate sa insemne altceva decat ceva legat 
de carte, ziar si lucruri de genul acesta, deci nu stiu daca este chiar o problema.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „cred ca ar trebui sa facem un amendament 
in care trebuie specificat ce inseamna produse complementare, asa o sa se vanda si 
etnobotanice si pot spune ca sunt complementare.” 

Dl. consilier Daniel Gongu „as dori sa fac un amendament ca la licitatie sa nu 
participe decat firmele care nu au datorii la bugetul local.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana face precizarea ca este desja 
cuprins in caietul de sarcini acest lucru.” 

D-na consilier Doina Fodoreanu „exista o inadvertenta in acest proiect, in raport 
pretul de pornire este de 45 lei/mp, in proiectul de hotarare este 60 lei/mp. Care este pretul 
de pornire al licitatiei? Daca nu stim care este pretul haideti sa vedem cum votam pana la 
urma. Tot in raport scrie ca celelalte detalii ale inchirierii sunt stabilite in caietul de sarcini, 
anexa la proiectul de hotarare. Nu avem nici o anexa la proiectul de hotarare?”  

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „caietul de sarcini, imi permit sa va aduc 
aminte, s-a spus ca nu se va multiplica si el va fi la dispozitia liderului de grup si am spus 
eu si la camera consilierilor.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „cand am discutat proiectul la comisii l-am 
discutat exact cum il avem si in fata, 60 lei/mp, nu cu 45 lei/mp. Daca este cu 45 lei nu este 
trecut prin comisie proiectul.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „60 lei cu TVA.”. 
Dl. consilier Bogdan Matisan „daca suntem atenti in anexa 1 la acest proiect o sa 

vedeti in toate coloanele exista pretul pentru fiecare si este de 45 lei, probabil ca in fata 
este o  eroare, atat in raport cat si in anexa.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „o sa supun pe rand amendamentele, se 
vor vota pe rand si la urma se va vota proiectul cu amendamentele care raman in urma 
votului pentru ca s-au adunat multe.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „exista in continuare intrebari de ce este 60 lei, de ce este 
45 lei? Eu intrebam asa, pana acum cat s-a platit sau in momentul de fata cat se plateste 
pe mp sau cu cat a fost organizata licitatia? Daca stie cineva ca sa incercam sa deslusim 
aceasta problema care este pana la urma o greseala in proiect, pentru ca trebuie sa 
intelegem treaba aceasta.” 

D-na Carmen Ghiuta „nu a mai existat precedent.” 
Dl. consilier Vasile Dobre „eu inteleg ca 45 lei sau 60 lei este un pret de pornire la 

licitatie. Apreciez ca 45 lei un pret de pornire la licitatie este bun si ne putem duce functie 
de cum se vor bate in preturi acolo.” 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu „am luat cuvant ca sa aduc la cunostinta ca ne-am 
deplasat ca sa vedem aceste amplasamente si ne-am pus si atunci intrebarea daca doar 
vizualizam amplasamentele si ne-am ca da, ramanand ca aparatul de specialitate, 
respectiv urbanismul si juridicul sa clarifice unele intrebari puse de noi in teren respectand 
unele reguli impuse de vizibilitate, respectiv probabil cerintele impuse de politie, cu 
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vizibilitatea la intersectii, cu vizibilitatea la trecerea de pietoni si n-ar fi rau daca s-ar tine 
cont si de arhitectura acestor constructii, poate sa fie uniforma sau sa se respecte 
culoarea, marimea si sa nu ocupe caile de acces.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „nu stiu daca aceste chioscuri vor primi autorizatie de 
constructie provizorie, acolo se vor impune toate aceste conditii legale, ce a adus nou dl. 
consilier, daca forma acestora ar trebui sa fie unitara si atunci orice cetatean ar sti ca acolo 
se gasesc ziare si poate si aspectul. In certificatul de urbanism se pot prevederea aceste 
elemente.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „sistez luarile la cuvant si va supun 
amendamentele pe rand la vot, amendamentul care spune sa nu fie 10 ani ci sa fie doar 2 
ani, aici as face o paranteza, unele chioscuri exista, altele vor fi construite, eu daca as vrea 
sa fac lucrul acesta, nu mi-as face un chiosc care costa niste sute de milioane pentru doi 
ani si e clar ca trebuie sa ai o garante ca-ti vei amortiza investitia.” 

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu solicita sa i se dea dreptul la cuvant. 
Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „d-le consilier Mugurel Cosmin 

Malureanu discutiile s-au sistat, aici am facut eu o mica observatie.” 
Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu „sa se consemneze ca nu mi-ati dat 

cuvantul si am parasit sedinta.” 
Se supune la vot amendamentul de 2 ani de inchiriere si nu se aproba cu 14 voturi 

„abtinere” si 6 voturi „pentru” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Lucica Chiper, Cristinel 
Susu, Neculai Tanase, Ionel Preda, si Daniel Gongu, mai putin dl. consilier Mugurel 
Cosmin Malureanu care a parasit sala. 

Se supune la vot amendamentul cu interzicerea afisajului electoral pe aceste 
chioscuri se aproba cu 20 voturi „pentru”. 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul 
aprobat si se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 317 

Punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii fara 
plata a 169.260 actiuni nominative reprezentand 60,66% din actiunile detinute de 
municipiul Focsani in capitalul social al SC CUP SA Focsani catre Judetul Vrancea 
prin Consiliul Judetean Vrancea a fost retras de initiator. 

Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
2, alin.(1) din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 103/27.04.2010, 
pentru aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in 
municipiul Focsani, str. Simion Barnutiu, nr. 9, care face obiectul contractelor de 
concesiune nr. 21940/23.12.2004 si nr. 21945/23.12.2004, incheiate intre Consiliul 
Local al Municipiului Focsani si medicii Sirghi Jeana si Ciusleanu Ruxandra.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 318 

Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
1, alin.(1) din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 233/31.08.2010 
pentru aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 14,72 
mp.,situat in Focsani, B-dul Independentei nr.7-9, judetul Vrancea, T.54, P.3402 ce 
apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre d-na Chirila Claudia Violeta. 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 319 

Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 17,00 mp., situat in Focsani, 
str. Popa Sapca nr. 13, judetul Vrancea, T.107, P.5668 ce apartine domeniului privat 
al municipiului Focsani, catre d-nele Anton Constanta si Gheorghe Gabriela. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 320 
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D-na consilier Doina Fodoreanu isi cere scuze si paraseste sala de sedinte. 
Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 

vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 18,29 mp., situat in Focsani, 
B-dul Garii nr. 28, judetul Vrancea, T.30, P.1745 ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre d-nii Ghemulet Daniel si Angelica.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 321 

Se prezinta punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 18,12 mp., situat in Focsani, 
str.Renasterii nr.8 bis, judetul Vrancea, T.106, P.5646 ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre d-na Nanciu Maria. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 322 

Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 6,40 mp., situat in Focsani, 
str.Renasterii nr.8 bis, judetul Vrancea, T.106, P.5646 ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre Nanciu Maria si Nanciu Nicolae. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 323 

Se prezinta punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 9,95 mp., situat in Focsani, 
str. Gheorghe Magheru, nr. 6, judetul Vrancea, T.110, P.5792, ce apartine domeniului 
privat al municipiului Focsani, catre d-nul Stefan Vasile. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 324 

Se prezinta punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 18,70 mp., situat in Focsani, 
B-dul Unirii nr.16, judetul Vrancea, T.192, P.10587, ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre Savin Corneliu. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 325 

Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 18,44, situat in Focsani, str. 
Bucegi nr. 1, judetul Vrancea, T.189, P.10293, ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre d-nul Vasile Gheorghe. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 326 

Se prezinta punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 35,88 mp., situat in Focsani, 
str. Popa Sapca nr. 3, judetul Vrancea, T.107, P.5688, ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre SC MONAFARM SRL. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 327 

Se prezinta punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 27,60 mp., situat in Focsani, 
str. Cuza – Voda nr.55, judetul Vrancea, T.78, P.4540, ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre SC MONAFARM SRL. 

 Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 328 
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Se prezinta punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 31,60 mp., situat in Focsani, 
str. Dimitrie Cantemir nr.6, judetul Vrancea, T.164, P.8467%, ce apartine domeniului 
privat al municipiului Focsani, catre SC MAVECOM SRL. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 329 

Se prezinta punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 85,50 mp., situat in Focsani, 
str.Balti nr. 1bis, judetul Vrancea, T.1, P.40, ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre SC MARAVIA PROD SERV SRL. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 330 

Se prezinta punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 13,90 mp., situat in Focsani, 
str. Alexandru Vlahuta nr. 10, judetul Vrancea, T.189, P.10270, ce apartine domeniului 
privat al municipiului Focsani, catre SC OVILENA COM SRL. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 331 

Se prezinta punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 36,50 m.p., situat in Focsani, 
str. Popa Sapca nr. 9, judetul Vrancea, T.107, P.5675, ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre SC VIOMED SRL. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 332 

Se prezinta punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 19,22 mp., situat in Focsani, 
B-dul Bucuresti nr. 6A, judetul Vrancea, T.159, P.8166%, ce apartine domeniului 
privat al municipiului Focsani, catre SC GHERGHINA TVF SNC. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 333 

Se prezinta punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.39/196/29.07.2008 pentru 
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Focsani, in vederea 
constituirii comisiei pentru vanzarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, 
precum si ale spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, 
proprietate privata a municipiului Focsani, aflate in administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani, precum si a comisiei de contestatii. 

Dl. consilier Neculai Tanase „cum inainte a fost dl. Adrian Colin, acum as fi vrut sa 
propunem pe cineva din grupului nostru si anume pe d-na consilier Lucica Chiper”. 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu face propuneri pentru comisia de 
numarare a voturilor „propun pe d-nii consilieri, Radu Nitu, Gabriel Padineanu si Cristinel 
Susu.”  

Se supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu 19 voturi „pentru”. 
Se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri in vederea votarii. 
Comisia constata ca s-au distribuit 19 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

urmatorul: 
                                                              voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- d-na Lucica Chiper   16    -  3 
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 334 
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Se prezinta punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind desemnarea 
mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani la SC CUP SALUBRITATE 
SRL Focsani. 

Nu sunt propuneri. 
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 19 voturi 

„abtinere”. 
 
Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „mai avem la mapa o adresa de la 

Institutia Prefectului, este spre stiinta si Consiliului local si aceasta are urmatorul continut: 
„Ca urmare a adresei dumneavoastra nr. 42251/2010, va facem cunoscut ca, in temeiul   
art. 19, lit. „e” din Legea nr. 340/2004, s-a exercitat controlul legalitatii Hotararilor nr.       
212 – 226, 229 – 249/2010 si am apreciat ca sunt legale. In vederea exercitarii controlului 
de legalitate asupra HCL nr. 227/2010 si HCL 228/2010 urmeaza sa veniti cu precizari 
privitoare la obligativitatea care va revine in sensul indeplinirii atributiilor si luarea masurilor 
prevazute de art. 128, 129, alin. (1) si (3) din OUG 195/2002 si art. 144 din HG 1391/2006”. 
O sa-l rugam pe dl. secretar sa ne precizeze. Si fac o mica observatie pe vremea cand 
lucram eu in Prefectura Vrancea nici un act normativ nu era editat numai ca numar, ci i se 
dadea si textul in clar pentru ca asa este normal.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „trebuie sa fac mentiunea ca 
art. 128 prevede obligatiile pe care le au administratiile publice locale vis-a-vis de atributiile 
in legatura cu circulatia pe drumurile publice, prevederile sunt de la lit. „a” la lit. „i”, as spicui 
doar ca autoritatile locale iau masuri pentru aplicarea, instalarea si intretinerea mijloacelor 
de semnalizare rutiera, precum si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, lucru 
care se intampla. La fel comunitatea sau consiliul local stabileste reglementari referitoare la 
regimul de acces si circulatie, stationare si parcare, pana la urma acesta este si obiectul 
proiectului de hotarare, ia masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru 
circulatia pietonilor, ia masuri pentru ridicarea si depozitarea in spatii special amenajate a 
autovehiculelor, remorcilor, devenite improprii din punct de vedere tehnic, abandonate sau 
parasite pe domeniul public. Sprijina activitatile organizate de catre Ministerul Educatiei, 
acesta ar fi art. 128. Art. 129, Ministerul Administratiei si Internelor si autoritatile 
administratiei publice locale ia masuri pentru popularizarea regulilor, lucru care se intampla 
prin publicarea pe site a Hotararilor Consiliului Local. Si nu in ultimul rand art. 144 din HG 
nr. 1391, administratorul drumului public este obligat sa delimiteze si sa semnalizeze 
corespunzator sectoarele de drum public unde este interzisa oprirea sau stationarea 
autovehiculelor. Administratorul drumului public poate permite oprirea sau stationarea 
partiala ori totala cu respectarea marcajului, iar lipsa acestuia daca ramane liber un culuar 
de un metru. Acestea sunt observatiile pe care am sa le comunic celor de la Institutia 
Prefectului ca le cunoastem, am tinut cont de ele.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „deci pozitia dumneavoastra este ca 
hotararile sunt legale si nu considerati corectii.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „recomandarea este sa venim 
cu precizari, probabil  ca Insititutia Prefectului nu cunoaste faptul ca in municipiul Focsani 
sunt demersuri intreprinse in acest sens.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „si o sa le precizati verbal sau in scris.” 
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „in scris, dar se consemneaza 

si in procesul verbal.” 
 
Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu solicita inscrieri la cuvant pentru punctul 

diverse. La acest punct se incriu la cuvant urmatorii d-ni consilieri: Ghoerghe Stan, Danut 
Popoiu, Neagu Nistoroiu, Radu Nitu, Neculai Tanase, Liviu Ioan Oloeriu. 
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Dl. consilier Gheorghe Stan „eu as vrea doar sa-l rog pe dl. Primar ca prin organele 
din Primarie sa incercam sa facem putina ordine in domeniul acesta al comertului. In 
sensul ca foarte multe magazine de la noi din oras nu au programul de functionare bine 
stabilit. 

Dl. consilier Danut Popoiu „eu as avea o problema. D-le Primar dupa derby-ul 
Dinamo-Steaua, castigat de dinamovisti, au aparut acolo la Finante turme de caini, astia au 
renascut din propria cenusa, nu stiu de ce numai acolo la Finante, probabil ca au ceva si 
cei de acolo din cladire, dar este ceva in neregula si daca s-ar putea interveni pentru ca 
dimineata spre exemplu cand copii merg catre scoala, este nebunia dupa lume acolo. Daca 
i-ar musca numai pe cei de la Finante ar fi totul ok. A doua problema si v-as ruga sa-mi 
acordati doua minute, astazi am intrat in posesia unei hartiute, mi-a fost data de catre o 
eleva, Decalogul Tacerii se numeste si va rog sa-mi permite-ti sa vi-o citesc si 
dumneavoastra pentru ca, chiar este o chestiune deosebita. 

1. Taci, daca nu ai de spus ceva valoros! 
2. Taci, atunci cand ai vorbit destul! 
3. Taci, pana iti vine randul sa vorbesti! 
4. Taci, atunci cand esti provocat! 
5. Taci, cand esti nervos si iritabil! 
6. Taci, cand intri in biserica, pentru ca Dumnezeu sa-ti poata vorbi! 
7. Taci, cand pleci de la biserica, pentru ca Duhul Sfant sa poata imprima in mintea ta 

lucrurile pe care le-ai auzit! 
8. Taci, cand esti ispitit sa barfesti! 
9. Taci, cand esti ispitit sa critici! 
10. Taci, cat sa ia timp sa gandesti inainte de a vorbi!” 

  Dl. consilier Neagu Nistoroiu „cu permisiunea dumneavoastra am sa adresez 
comisiei de urbanism si as vrea sa ma adresez si d-lui Primar. Aduc la cunostinta ca in 
Comisia Tehnico-Economica, CTE cum spunem noi, din care fac si eu parte, se solicita 
avize privind infiintarea unor cartiere constructii. Dat fiind ca la acea data ni se prezinta un 
plan de situatie si se localizeaza si ce se vrea sa se construiasca acolo, deci stim si 
solicitarea Primaria emite o autorizatie de construire in baza unor avize si care bineinteles 
au fost stipulate in certificatul de urbanism, avizatorii la randu-i, dau avize in baza solicitarii 
trecute in certificatul de urbanism si cu acestea se ajunge ca Primaria sa elibereze 
autorizatia de construire. Unii beneficiari ai autorizatiei de construire trec sa constriasca 
mutand putin mai la stanga sau mai la dreapta constructia nemaitinand cont de avizele 
date de avizatori si n-as vrea sa cred ca vinovat va fi Primaria de nerespectarea avizelor 
date de avizatori. Am sa va dau un simpli exemplu: la Carrefour se construieste, iar eu stiu 
ca, chiar acolo pe colt a fost avizata, ca ne puneam noi intrebarea, in CTE, daca va lua 
avize de la Drumuri. Probabil ca nu au luat avizul de la Drumuri si le-au impus anumite 
conditii si le-au spus putin mai la stanga sau putin mai la dreapta, dar nu au mai trecut sa ia 
avize de la ceilalti avizatori, sunt sigur pentru ca se suprapune pe de o parte pe o conducta 
de gaza, pe de alta parte intra in zona intersectiei si cand se intra in Carrefour aproape ca 
nu mai observi cine vine din stanga sau din dreapta, banuiesc eu dupa ce constructia va fi 
gata. Dar mai mult decat atat nu se respecta si as vrea sa cred ca nu este adevarat, rog sa 
se verifice, nu se respecta ceea ce se solicita in avizul din CTE si ulterior care este cel mai 
important autorizatia de constructie si implicit avizele luate de la avizatori.” 
 Dl. Primar Decebal Bacinschi „deci noi cand emitem autorizatia de construire o dam 
pe baza avizelor primite, nu cred ca s-a emis vreo autorizatie de construire, dl. Stanciu 
poate sa-mi spuna, in neconformitate cu certificatul de urbanism. Dupa cate stiu orice 
contructie ca este individuala , ca este a unui proprietar, are obligatoriu de trecut niste faze. 
Fazele pe care le verifica cei de la Inspectoratul in Constructii intra inclusiv amplasarea in 
teritoriu a acestor constructii.” 
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 Dl. consilier Neagu Nistoroiu „d-le Primar eu am ridicat ca si o problema nu ca ar 
incalca urbanismul vreo regula, am ridicat problema pentru ca este o situatie delicata acolo, 
vazuta de mine si sa nu fie si in alte zone.” 
 D-le consilier Neagu Nistoroiu „mi-am notat si o vad maine cum s-a dat autorizatia la 
Carrefour.” 
 Dl. consilier Radu Nitu „eu am patru probleme: 

1. pus pancarte cu indicatoare „Mindresti” – au fost date jos de mult timp si Mindrestiul 
nu are nici o identificare acum. 

2. Problema de taiat buruienilor unde a fost caminul, este hramul bisericii pe 8 
noiembrie. Poate pana pe 3.11.2010 sa facem curatenia si in jurul bisericii si acolo 
de taiat buruienile. 

3. Cainii comunitari din zona blocuri, cimitir, merg copii la gradinita si la scoala. 
4. Pus pe ruta care merge autobuzul mixtura astfaltica, deoarece sunt cateva gropi. 

Acestea le-am discutat cu dl. viceprimar Bogdan Matisan, cand era si primar.” 
 Dl. consilier Neculai Tanase „am tinut foarte mult cont de decalogul d-lui consilier 
Danut Popoiu si atunci o sa ma rezerv pentru urmatoarele sedinte.” 
 Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „un gest de mare intelepciune si ati 
facut-o ca sa nu mai spun eu nimic, dar eu o sa spun si voi fi foarte scurt. D-le presedinte la 
comisia de urbanism noi cu identificarea semnelor de ridicare din oras nu prea am mai 
finalizat-o?” 

Intervine dl. consilier Neagu Nistoroiu „este adevarat d-le presedinte de sedinta,     
n-am finalizat-o, am lista, care este fara numar si trebuie sa mergem sa o luam de la Obor 
pana la Sud sa verificam toate semnele.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „spun asta pentru ca in media locala s-a 
discutat ca nu sunt locuri de parcare, dar se ridica masini. O rezolvam pentru ca va intra in 
curtea noastra aceasta activitate, cum a spus dl. consilier Laurentiu Veber si am fost de 
acord, dar daca nu identificam locurile in care aceste semne pot sa lipseasca, problema nu 
se rezolva. O alta problema vreau sa multumesc Politiei municipiului Focsani pentru 
seriozitatea cu care au grija de copii nostri, i-am vazut pe acestia la unitatile scolare care-si 
termina activitatea la ora 20.00, dumnealor erau acolo si asistau la plecarea copiilor din 
scoala si vreau sa va spun ca este un lucru foarte bun, da siguranta parintilor si le 
multumesc pe calea aceasta.” 

 
Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu considera ca au fost epuizate toate 

punctele de pe ordinea de zi, considera lucrarile sedintei incheiate si multumeste tuturor 
pentru participare. 
             Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
             
 
            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                           S E C R E T A R U L 
                                                                                                MUNICIPIULUI FOCSANI, 
                    Liviu Ioan Oloeriu                                                  Eduard-Marian Corhana 
 
 
 

   INTOCMIT, 
          Daniela Bobeica 
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