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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 27 iulie  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 27.07.2010, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 1224/ 21.07.2010, 
constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 18 de consilieri atat cat alcatuiesc 
Consiliul local municipal in acest moment, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din 
legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana anunta prezenta in sala a d-lui 
deputat PDL Alin Silviu Trasculescu si a d-lui Alexe Felix, consultant al Cancelariei 
Institutiei Prefectului Vrancea. 
 La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 d-nul Liviu-Dan Pogorevici – director executiv, Directia  administratie publica locala; 
 d-na Cristina Padineanu –  Directia resurse umane; 
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-na Carmen Marta Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, serviciu fond locativ; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-nul Ion Soare – inspector , compartimentul de Transport Public Local; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Nelu Ionita – director  Politia Comunitara Focsani; 
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 d-na Angela Lungu – director Cantina de Ajutor Social; 
 d-na Luminita Angheluta – director interimar Administratia Pietelor Focsani 
 d-nul Mihai Ciobotaru –director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani; 
 d-na Anca Largeanu-Apostol  – director Caminul de Batrani 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.  
 
  Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana supune votului procesul verbal 
al sedintei din 29.06.2010.  

Nu sunt discutii si se aproba cu 13 voturi “pentru” si 5 voturi “abtinere” a d-nilor 
consilieri Danut Popoiu, Cristinel Susu, Neculai Tanase, Daniel Gongu si Mugurel Cosmin 
Malureanu, nefiind prezenti la sedinta din data 29.06.2010. 
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In continuare d-na Presedinte de sedinta Rodica Boboc prezinta proiectul ordinii de zi care 
cuprinde: 
 
1. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr.1/158/2008, pentru alegerea comisiei de validare, modificata prin Hotararea nr. 
55/212/2008;  
 
2. validarea mandatelor de consilieri locali pentru urmatorii supleanti inscrisi pe lista 
Partidului Democrat Liberal – Organizatia Judeteana Vrancea declarati alesi la alegerile din 
data de 1 iunie 2008; 
 
3. proiect de hotarare privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al domnului 
Romeo Paul Postelnicu, inainte de expirarea duratei normale a acestuia; 
  
4. validarea mandatului de consilier local pentru urmatorul supleant inscris pe lista 
Partidului National Liberal – Organizatia Judeteana Vrancea declarat ales la alegerile din 
data de 1 iunie 2008; 
                             
5. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului 
Focsani, pe anul 2010;  
 

6. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 
2010, a SC ENET SA Focsani; 
     

7. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 
2010, a SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 
8. proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii si completarii art. 1, alin.(2), pct. 7 si 
anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.269/2009 privind 
stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe 
asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile in anul fiscal 2010, la nivelul municipiului 
Focsani; 
 
9. proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii art. 1 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.52/23.02.2010 privind aprobarea pretului local de referinta pentru 
energia termica furnizata populatiei prin sistem centralizat, in municipiul Focsani; 
 
10. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Primariei Municipiului 
Focsani a unui post de asistent medical – studii postliceale din cadrul Cabinetelor de 
medicina scolara, Serviciul de asistenta medicala, Directia resurse umane si coordonare 
unitati subordonate, in post de asistent medical principal – studii postliceale, in vederea 
promovarii persoanei incadrate pe acest post; 
 
11. proiect de hotarare privind diminuarea cu 25% a drepturilor salariale ale doamnei Dima 
Violeta, consilier juridic, gradul II, gradatia 2, in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al 
Consiliului Local al Municipiului Focsani, pe perioada 3 iulie - 31 decembrie 2010; 
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12. proiect de hotarare privind diminuarea cu 25% a drepturilor salariale ale domnului 
Racovita Jalova Mihai Cosmin, inspector de specialitate, gradul II, gradatia 2, in cadrul 
Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Focsani, pe perioada 3 
iulie - 31 decembrie 2010; 
 
13. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se 
repartizeaza locuinte cu chirie din fondul locativ de stat, in baza prevederilor Legii locuintei 
nr. 114/1996, republicata si modificata; 
 
14. proiect de hotarare privind aprobarea a trei 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; 
 
15. proiect de hotarare privind aprobarea circulatiei, stationarii si parcarii vehiculelor cu 
tractiune animala in municipiul Focsani – Cartierul Mindresti; 
 
16. proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de 
fezabilitate, pentru obiectivul de investitii ,,Reparatii capitale corp C – anexa Colegiul 
National Al. I. Cuza”, municpiul Focsani; 
 
17. 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; 
  
18. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in 
suprafata de 21,46 m.p. situat in Focsani, str. Prosperitatii, nr. 1, judetul Vrancea, T.74, 
P.4408, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnii Vasile Vasilica 
si Vasile Viorel; 
 
19. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in 
suprafata de 66,00 m.p. situat in Focsani, str. Piata Moldovei, nr. 19A, T.96, P.5335, ce 
apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Stoenescu Gabi; 
 
20. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in 
suprafata de 21,31 m.p. situat in Focsani, Bd. Independentei, nr. 28, judetul Vrancea, T.94, 
P.3552, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre domnul Serafimovici 
Liviu; 
 
21. proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de catre municipiul Focsani a 
imobilului – teren in suprafata de 48,00 m.p., situat in Focsani, str. Soveja, T.85, P.438, 
proprietatea domnilor Malureanu Mugurel Cosmin si Malureanu Daniela; 
 
22. proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Primaria Municipiului 
Focsani si domnii Schmoll Ivan si Jenica; 
 
23. proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii domeniului public/privat al municipiului 
Focsani in vederea infiintarii si functionarii teraselor sezoniere; 
 
24. proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii Administratiei Pietelor Focsani in 
societate comerciala pe actiuni cu actionar unic Municipiul Focsani prin Consiliul Local al 
Municipiului Focsani; 
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25. proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant si a unui supleant al Consiliului 
Local al Municipiului Focsani in Consiliul de administratie al Spitalului Militar de Urgenta 
,,Dr.Alexandru Popescu” Focsani; 
 
26. raport privind verificarea activitatii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap 
pentru semestrul I anul 2010, asistenti care lucreaza in baza contractului de munca; 
 
27. informare privind activitatea de solutionare a petetiilor inregistrate la Primaria 
Municipiului Focsani, audientelor, sesizarilor la telefonul Cetateanului”, in perioada 
01.01.2010-30.06.2010; 
 
28. prezentarea adresei nr. 34441/19.07.2010 a d-lui Bourcianu Aurel, reprezentantul 
Consiliului Local al Municipiului Focsani in AGA la SC CUP SA Focsani, cu privire la 
completarea Statutului societatii; 
 
Informari, declaratii politice. 
 
 Ia cuvantul dl. consilier Bogdan Matisan „inainte de a supune la vot, dati-mi voie sa 
propun introducerea pe ordinea de zi, de fapt transformarea punctului 28 de pe ordinea de 
zi, care se refera la prezentarea unei adrese a d-lui Bourceanu Aurel, reprezentantul 
Consiliului Local in AGA de la CUP, cu privire la completarea statutului societatii CUP SA 
Focsani. As vrea sa transform acest punct intr-un proiect de hotarare, nu numai pentru a 
discuta, ci si pentru a hotari ceva.” 
 Dl. Primar Decebal Bacinschi „as vrea sa fiti de acord la punctul 2 pe ordinea de zi  
sa numim proiect de hotarare privind validarea mandatelor de consilieri locali pentru 
urmatorii supleanti inscrisi pe lista Partidului Democrat Liberal – Organizatia Judeteana 
Vrancea declarati alesi la alegerile din data de 1 iunie 2008, la punctul 4 de pe ordinea de 
zi sa numim proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local pentru 
urmatorul supleant inscris pe lista Partidului National Liberal – Organizatia Judeteana 
Vrancea declarat ales la alegerile din data de 1 iunie 2008. Doresc sa retrag punctul 21, 
proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de catre municipiul Focsani a imobilului 
– teren in suprafata de 48,00 m.p., situat in Focsani, str. Soveja, T.85, P.438, proprietatea 
domnilor Malureanu Mugurel Cosmin si Malureanu Daniela si sa introduc pe ordinea de zi 
un proiect. A doua zi dupa ce noi am avut comisiile am primit o adresa din partea      
ANRE-ului care ne aduce la cunostinta ca va trebui sa modificam tariful pe care dansii ni l-
au dat, dupa cum stiti era 381 lei, pentru modificarea cotei de TVA de la 19% la 24%. Deci 
proiect de hotarare privind aprobarea modificarii tarifelor locale pentru producerea, 
transportul, distributia si furnizarea energiei termice pentru populatie, de catre SC ENET 
SA Focsani.” 
 Dl. consilier Neculai Tanase „as vrea sa reamintesc ca pentru validarea unor 
consilieri alesi pe liste, nu este necesar un proiect de hotarare, conform legii. Aratati-mi si 
mie undeva unde scrie ca este nevoie de un proiect de hotarare, acesti consilieri care sunt 
alesi pe lista unui partid, nu au nevoie de proiect de hotarare.” 
 Dl. Primar Decebal Bacinschi „d-le consilier Neculai Tanase pentru ca sunt discutii 
pe aceasta tema, am mers si pe proiect si pe validare, ca sa nu mai fie discutii.” 
 Dl. consilier Neculai Tanase „trebuie sa mergem pe lege, aceasta e parerea mea.” 
 Dl. consilier Bogdan Matisan „asa cum am spus si la sedinta anterioara, ordinea de 
zi a sedintelor consiliilor locale, conform Legii nr. 215 este formata din proiect de hotarare, 
nu din puncte. Exceptie face prima sedinta ordinara de constituire. Asa spune legiuitorul, 
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asa trebuie sa facem. Exemple sunt peste tot prin toate administratiile publice locale din 
toata tara. Avem exemple si de la Bacau si de la Arad, de peste tot din tara.” 
 Ia cuvantul d-na presedinte de sedinta Rodica Boboc „dl. deputat Alin Silviu 
Trasculescu doreste o mica interventie la inceputul sedintei, daca sunteti de acord stimati 
colegi?” 
 Ia cuvantul dl. deputat Alin Silviu Trasculescu „va rog sa-mi permite-ti o interventie in 
cursul sedintei de astazi a Consiliului Local, chiar multumesc consilierilor locali pentru 
faptul ca mi-au acordat acest drept. Vin in fata dumneavoastra astazi nu numai in calitate 
de deputat de Vrancea sau de lider de partid, vin in primul rand ca cetatean al municipiului 
Focsani si ca fost ales local in turul doi, chiar cu aproape 14 mii de voturi. Vreau sa atrag 
atentia ceea ce se intampla astazi in Consiliul local reprezinta o practica neunitara. L-am 
ascultat pe dl. consilier Bogdan Matisan si vorbea de faptul ca validarea unui consilier local 
se face numai in urma unui proiect de hotarare. Conform cutumei in Consiliul local si aici 
am scos ultimele sedinte ale Consiliului local in care intr-un fel sau altul s-au validat 
consilieri locali, niciodata nu s-a realizat acest lucru printr-un proiect de hotarare, dar 
absolut niciodata in Consiliul local Focsani si nici la Consiliul local Arad si nici in alta parte. 
Tot ce s-a realizat, s-a realizat exact cum a facut acum departamentul tehnic al Primarului 
si anume prin validarea mandatelor de consilieri locali. Deci din punctul meu de vedere, 
astazi convocatorul este clar si foarte bine intocmit. Acest lucru trebuia facut si in sedinta 
anterioara. De ce nu s-a facut acest lucru? Cred si cred ca este dreptul meu astazi sa 
reamintesc cetatenilor municipiului Focsani si sa spun ca a fost un abuz ce s-a intamplat in 
sedinta Consiliului local de luna trecuta. De ce spun asta? In ultimele luni asistam la 
punerea in scena a unei adevarate regii menita sa conduca la devalizarea premeditata a 
patrimoniului municipiului Focsani. Vreau sa atrag atentia astazi, ca prin practici abuzive la 
limita sau sub limita legii, Consiliul local a devenit o simpla masa de manevre pentru 
interese care sunt contrare cetatenilor municipiului Focsani. In urma cu 2 luni un proiect de 
hotarare privind transferul fara plata catre Consiliul Judetean Vrancea a unui teren de 2 ha, 
aferent Complexului Caprioara, a cazut la vot, neindeplinind majoritatea necesara de 2/3, 
adica 14 voturi pentru adoptare. In sedinta ordinara din luna iunie, un proiect de hotarare 
similar cu privire la trecerea din patrimoniul municipiului Focsani in patrimoniul Consiliului 
Judetean Vrancea a 41 ha de padure, a fost adoptat ce Consiliul local Focsani cu o 
majoritate calculata in mod artificial de dl. jurist Liviu Pogorevici la 13 voturi.” 
 Intervine d-na presedinta de sedinta Rodica Boboc „d-le deputat va rog sa va limitati 
luarea de cuvant.” 
 Dl. deputat Alin Silviu Trasculescu „astazi am vrut sa vin sa va spun vis-a-vis de 
ceea ce se intampla in Consiliul local, va rog sa-mi permite-ti sa termin in 5 minute 
interventia, va spun cum faceti administratie si vreau sa evoc acest lucru d-le consilier, cum 
faceti administratie. Va rog sa-mi permite-ti sa-mi termin rapid interventia si nu va mai 
deranjez. In prealabil in acea sedinta a fost respinsa validarea supleantilor PDL in Consiliul 
local pe motiv ca este necesar un proiect de hotarare care sa treaca prin comisiile de 
specialitate. Astazi pe ordinea de zi validarea supleantilor este un simplu proiect pe ordinea 
de zi. Cui folosete aceasta practica neunitara d-le jurist Liviu Pogorevici? In nota de 
fundamentare a proiectului de hotarare privind cedarea Crangului Petresti consilierii au fost 
atentionati ca se pot pierde niste fonduri pentru crearea unui parc de recreere la Vinatori, 
fiind obligatoriu ca la depunerea cererii de finantare ca Consiliul Judetean sa fie proprietar, 
este un fals. Toate ghidurile de finantare pentru astfel de proiecte, inclusiv cele aferente 
programului operational.” 
 Intervine d-na presedinte de sedinta Rodica Boboc „ati cerut cuvantul doar cateva 
minute.” 
 Dl. deputat Alin Silviu Trasculescu „vreau sa atrag atentia, ca in sedinta de acum o 
luna, nevalidarea celor doi consilieri, a dus practic la schimbarea vointei cetatenilor 
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municipiului Focsani prin schimbarea majoritatii. Asta s-a intamplat. Acelasi proiect sau 
asemanator cu doua luni inainte a cazut. S-a schimbat majoritatea in mod artificial si am 
ajuns ca acest proiect de hotarare sa treaca artificial. Din punctul meu de vedere consilierii 
locali au votat in necunostinta de cauza, in urma unei adrese a Consiliului Judetean, care 
este un fals, pentru ca exista in tara exemple de succes intre un Consiliul local si un 
Consiliu Judetean in parteneriat fiecare cu contributie proprie, au aplicat in parteneriat pe o 
linie de finantare, impartind responsabilitatile si beneficiile ulterioare. Din punctul meu de 
vedere Consiliul local Focsani a pierdut niste bani prin cedarea in mod gratuit a acestor 
terenuri Consiliului Judetean, in favoarea unui proiect ipotetic. Ce se intampla? Si trag 
atentia astazi si de aceea am si venit. Vreau sa atrag atentia unei noi inginerii financiare 
privind cedarea fara plata a actiunilor detinute de Consiliul local Focsani la CUP SA catre 
Consiliul Judetean este menita sa prejudicieze direct si grav interesele contribuabililor 
municipiului Focsani.” 
 D-nii consilieri Liviu Ioan Oloeriu, Bogdan Matisan atrage atentia d-lui deputat Alin 
Silviu Trasculesca sa-si limiteze cuvantul la cele doua minute sau sa astepte punctul 
diverse. 
 Vazand ca dl. deputat Alin Silviu Trasculescu nu renunta la discutii d-nii consilieri 
PSD, dl. Primar Decebal Bacinschi, d-na presedinte de sedinta Rodica Boboc si dl. 
secretar Eduard Corhana au parasit sala de sedinte. 
 Dl. deputat Alin Silviu Trasculescu continua „imi pare rau ca dl. Primar Decebal 
Bacinschi a plecat din sala, ceea ce s-a intamplat sau ceea ce se va intampla astazi prin 
acest proiect de hotarare propus de dl. consilier local Bogdan Matisan este un grav 
prejudiciu adus cetatenilor municipiului Focsani. Pentru ca acest operator regional CUP SA  
in care municipiul Focsani detine 98% din actiuni in valoare de 27.900.000 lei sunt cedate 
in mod gratuit Consiliului Judetean.” 
 Revine in sala d-na presedinte de sedinta Rodica Boboc si suspenda sedinta. 
 In continuare dl. deputat Alin Silviu Trasculescu „este suspendata sedinta, imi cer 
scuze, atunci pot sa continui sa va spun ceea ce am de spus, dupa care faceti cum doriti. 
Este important sa spun astazi si am dreptul prin lege conform Regulamentului Consiliului 
local, ca si Presedintele Consiliului Judetean, ca si Primar sa am o interventie in plenul 
Consiliului local. Ce se pregateste d-nilor consilieri si o sa aveti mapa cu ce se intampla 
astazi, practic, cedarea actiunilor la cererea Consiliului Judetean in mod gratuit in care 
Consiliul local are 98% este un prejudiciu grav adresat cetatenilor municipiului Focsani. 
Atrag atentia consilierilor locali sa fie atenti la ce voteaza astazi. Schimbarea statutului 
societatii CUP SA este un grav prejudiciu adus cetatenilor municipiului Focsani. Referatul 
de specialitate, adus de departamentul tehnic al Primarului si de catre Consiliul Judetean 
nu contine nici un argument de natura juridica, administrativa sau economica care sa 
motiveze si sa fundamenteze oportunitatea schimburilor propuse prin proiectul de hotarare, 
ci doar enumera sumar articole de lege care fac referire la modalitatile de transfer a 
actiunilor, societatilor comerciale. Daca stiti bine SC CUP SA ca actionar majoritar si unic in 
2009 prin aport de capital a permis intrarea unui numar de 4 alte unitati administrativ 
teritoriale sa intre ca actionar in CUP SA prin aport de capital, fiecare intrand cu parti de 
diferite valori, spre exemplu orasul Odobesti cu 70.000 lei, municipiul Adjud 100.000 lei, 
orasul Panciu 70.000 lei, orasul Marasesti 70.000 lei, toate aceste unitati administrative-
teritoriale fac parte din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara la fel ca si Consiliul 
Judetean. Nu mi se pare corect ca astazi Consiliul Judetean sa devina actionar unic la 
CUP SA prin cesionarea actiunilor in mod gratuit. Ar putea sa intre la fel ca celelalte unitati 
administrative la CUP SA, la acest operator regional, prin aport de capital. Este un abuz si 
astazi noi dam Consiliului Judetean si vaduvim cetatenii municipiului Focsani de o multime 
de sume care se varsa in bugetul Consiliului local. D-nilor consilieri locali, care ati mai 
ramas, e bine de stiut profitul din ultimii doi ani a societatii CUP SA, o societate in care 
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actionar majoritar este Consiliul local Focsani. Ar trebui ca dumneavoastra sa votati in 
interesul celor care    v-au votat, a cetatenilor municipiului Focsani si nu a unor interese de 
partid sau de grup. Vreau doar sa va atrag atentia la ceea ce inseamna acest proiect de 
hotarare, pentru ca vi s-a mai pus un proiect de hotarare in celelalte sedinte si 
dumneavoastra l-ati votat, cred ca, in necunoastinta de cauza si anume cedarea acelui 
teren. In 2008 societatea CUP SA a virat in bugetul Consiliului local suma de 281.420 lei, 
reprezentand impozit pe profit, in 2009 societatea a avut un profit de peste 2 miliarde lei 
vechi, societatea a virat in bugetul Consiliului local suma de 447.787 lei, reprezentand 
impozit pe profit, toate aceste sume, in situatia in care actiunile sunt cesionate in mod 
gratuit Consiliului Judetean, toate aceste sume sunt virate de acum incolo in bugetul 
Consiliului Judetean, asa prevede legea. Daca dumneavoastra, Primarul intelegeti asa sa 
aparati interesele cetatenilor municipiului Focsani, cred ca veti primi un vot de blam. Chiar 
astazi incerc si propun in urma unui ipotetic vot al consilierilor locali in favoarea acestui 
proiect de hotarare, cer referendum pentru ca cetatenii municipiului Focsani sa spuna daca 
sunt de acord sau nu, cu cedarea celei mai profitabile companii detinute de Consiliul local 
al municipiului Focsani si practic al cetatenilor municipiului Focsani. Aceasta a fost 
interpelarea mea de astazi si imi pare rau de ce se intampla si imi pare rau de faptul ca 
consilierii locali PSD nu au avut rabdarea sa asculte tot ce am de spus. Am si un material 
pe care vi-l las pentru ca este foarte bine fundamentat. Si de ce am venit astazi si de ce am 
fost ingrijorat? Pentru ca la mapa nu exista doua hartii, o cerere a agamanului de la CUP 
SA, dl. Bourcianu si cu o cerere din partea CUP SA prin care se cere in mod expres 
schimbarea statutului in care nu era prevazuta cedarea actiunilor in mod gratuit. Daca 
astazi votati schimbarea statutului societatii CUP SA  care este operator regional, practic 
ati cedat actiunile Consiliului Judetean. De aceea am venit astazi aici pentru ca prin punctul 
meu, as vrea ca dumneavoastra sa fiti informati in intregime de ceea ce se intampla si nu 
cu franturi de adevaruri sau omisiuni, cum s-a intamplat in cazul terenului de la Caprioara, 
care a fost cedat in mod gratuit Consiliului Judetean. Acestia motivand doar ca au un 
proiect european si ca le trebuie terenul in proprietate pentru ca acest proiect sa devina 
finantabil. Este un fals. Acest lucru se intampla si acum pentru ca acest proiect cu fonduri 
europene sa stiti ca este in derulare, nu exista nici un motiv pentru ca o alta autoritate sa 
preia controlul si sa devina actionar unic. De fapt operator regional inseamna ca doua 
unitati administrative sa fie actionare, la acest CUP SA care este operator regional. 
Aceasta a fost luarea mea de pozitie, imi pare rau ca am suspendat sedinta de Consiliu 
local, dar cred ca interventia mea a fost benefica pentru cetatenii municipiului Focsani si 
pentru corecta informare a consilierilor locali care sunt interesati de bunul mers al 
municipiului Focsani si sunt in slujba cetatenilor municipiului Focsani. Va multumesc.” 
 Dl. consilier Gheorghe Stan „practic nu mi se pare corect. Dumneavoastra puteati sa 
aveti un punct de vedere in primul rand in cadrul partidului, adica dl. Bourcianu nu trebuia 
sa vina cu aceasta hartie, indiferent ce se intampla, asa vad eu lucrurile. In al doilea rand 
ati punctat nistre treburi care pentru mine nu sunt relevante, adica nu putem fi pe aceeasi 
lungime. Acest CUP intr-o situatie de criza, intr-o situatie in care castigul anilor este asa 
cum este. Noi nu am gasit solutie sa facem acest profit zero trebuie sa fie. Deci CUP-ul nu 
trebuie sa aduca profit. De ce va spun treaba aceasta, profitul este de fapt din buzunarele 
oamenilor prin acele tarife pe care noi nu intotdeauna putem sa le controlam. Daca 
societatea d-lui Trasculescu sau a d-lui Stan pot sa aduca profit si este normal, o societate 
care traieste din niste tarife fixate undeva, noi am avut multe obiectii la tarifele acelea in 
decursul anilor, n-ar trebui. Grupul liberal mai gandim la aceasta problema, nu ni se pare 
corect sa treaca dincolo, am sustinut si sper sa sustinem in continuare, dar nu pe latura 
aceasta ca pierdem o sursa de profit. Este in interesul orasului, am sustinut si vom sustine 
si in sedinta de astazi si cu treaba cu Piata si niste chestii la care vom veni cu niste 
argumente si ne vom sustine punctul de vedere.” 
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Dl. deputat Alin Silviu Trasculescu „d-le consilier Gheorghe Stan in primul rand nu 
este o sursa de profit este o sursa de venit pentru Consiliul local. SC CUP SA realizeaza 
profit si in ultimii doi ani sunt singurii doi ani in care CUP a avut profit. Un lucru bun pentru 
Consiliul local Focsani si pentru cetatenii municipiului Focsani pentru ca, cu aceste venituri 
se pot face lucruri bune pentru consiliul local. Care este solutia Primarului si a Consiliului 
Judetean? Ca aceste actiuni si acest profit al CUP-ului sa treaca in bugetul Consiliului 
Judetean, astfel ati scapat de o problema, intr-adevar veti avea zero venituri din tot ce 
intreprinde SC CUP SA ca operator regional. Si va spun dupa derularea acestui proiect 
POS Mediu in valoare de aproximativ 107 milioane euro, eu spun ca profitul va creste 
pentru ca CUP SA va deveni operator regional. Va  avea un numar mult mai mare de 
abonati, iar cu alte cuvinte, veniturile varsate in bugetul Consiliului local vor creste in 
urmatorii ani. Nu cred ca noi in situatia in care ne aflam astazi ne permitem sa pierdem de 
la Consiliul local, singura sursa de venit viabila a Consiliului local.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „eu cred ca lumea a inteles ceea ce ati vrut 
dumneavoastra sa spuneti  si de aceea va rog sa fiti de acord sa tinem totusi sedinta de 
Consiliu local pentru ca ea este programata si in sala este atata lume prezenta.” 

Revin in sala toti membri Consiliului local si se reiau lucrarile sedintei. 
Nu mai sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi cu modificarile facute si se 

aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Cristinel 
Susu, Neculai Tanase, Mugurel Cosmin Malureanu si Daniel Gongu.   
 

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.1/158/2008, pentru 
alegerea comisiei de validare, modificata prin Hotararea nr. 55/212/2008. 

Dl. consilier Daniel Gongu „ grupul PDL propune pe dl. consilier Cristinel Susu.” 
Se supune la vot propunerea facuta si se aproba cu 18 voturi „pentru” 
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 voturi 

„pentru”, devenind hotararea nr. 175 
Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind validarea 

mandatelor de consilieri locali pentru urmatorii supleanti inscrisi pe lista Partidului 
Democrat Liberal – Organizatia Judeteana Vrancea declarati alesi la alegerile din 
data de 1 iunie 2008. 

Ia cuvantul dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „as vrea sa fac o precizare care, ca si 
continut a mai fost facuta. Cu tristete remarc ca cineva care genereaza, creaza, voteaza 
legi spune ca noi trebuie sa ne conducem in Consiliul local dupa cutume, dupa practici. Nu 
sunt izvor de drept, daca pana acum s-a procedat intr-un mod pe care noi il consideram 
gresit si ceea ce spunem noi este sustinut de o practica care exista la nivel national, cu ce 
am gresit?”  

D-na presedinte de sedinta Rodica Boboc „rog comisia de validare sa mearga sa 
analizeze dosarele.” 

Dupa analiza documentelor privind propunerile de validare, membri comisiei revin in 
sala si ia cuvantul dl. consilier presedinte al comisiei de validare George Mardare „dau 
citire urmatorului proces verbal, incheiat astazi, 27 iulie 2010. Astazi, data de mai sus, 
comisia de validare aleasa prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 
1/158/2008, modificata, s-a intrunit intrunit in vederea examinarii legalitatii alegerii d-lor 
Chiper Lucica si Preda Ionel, in conformitate cu art. 31 din Legea  nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Avand in 
vedere: Hotararile Consiliului Local al Municipiului nr. 128/29.06.2010 si nr. 129/29.06.2010 
prin care inceteaza mandatul de consilier local al d-lui Adrian Colin, respectiv al d-nei 
Mioara Lazar; cererile nr. 30130, nr. 30131 si nr. 30132/23.06.2010 de renuntare a unor 
supleanti pe lista de candidati PD-L pentru Consiliul Local al Municipiului Focsani, respectiv 
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a domnilor Nichitoiu Ovidiu Vitaliu, Apostu Croitoru Vasile si Sandu Romica; adresa nr. 
85/23.06.2010 a Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteana Vrancea, inregistrata 
la Primaria Municipiului Focsani sub nr. 30134 / 23.06.2010 prin care se comunica 
urmatorii supleanti, pe lista la alegerile din data de 1 iunie 2008 din partea Partidului 
Democrat Liberal - Organizatia Judeteana Vrancea, ca fiind Chiper Lucica si Preda Ionel; 
respectarea prevederilor art. 96, alin. (9) din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autoritatilor 
administratiei publice locale, republicata, modificata si completata si art. 33 din Legea 
nr.215/2001; in conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr.215/2001, privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia 
constata ca sunt respectate dispozitiile legale si ca nu este cazul de incompatibilitate, fapt 
pentru care a hotarat sa propuna validarea mandatelor de consilieri locali urmatorilor 
supleanti, Chiper Lucica si Preda Ionel, pe lista Partidului Democrat Liberal - Organizatia 
Judeteana Vrancea pentru Consiliul Local al Municipiului Focsani. Drept care am incheiat 
prezentul proces verbal. Si semneaza comisia de validare. Ii invitam pe d-na Lucica Chiper 
si dl. Ionel Preda sa depuna juramantul.” 
 D-na Lucica Chiper citeste juramantul cu mana stanga pe Constitutie si Biblie “jur sa 
respect Consitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in puterile si 
priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Focsani. Asa sa-mi ajute Dumnezeu.” 
 Dl. Ionel Preda citeste juramantul cu mana stanga pe Constitutie si Biblie “jur sa 
respect Consitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in puterile si 
priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Focsani. Asa sa-mi ajute Dumnezeu.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 18 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 176 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind constatarea 
incetarii mandatului de consilier local al domnului Romeo Paul Postelnicu, inainte de 
expirarea duratei normale a acestuia. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi 
„pentru” si 5 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Cristinel Susu, Neculai 
Tanase, Mugurel Cosmin Malureanu si Daniel Gongu, devenind hotararea nr. 177 

Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind validarea 
mandatului de consilier local pentru urmatorul supleant inscris pe lista Partidului 
National Liberal – Organizatia Judeteana Vrancea declarat ales la alegerile din data 
de 1 iunie 2008. 

Ia cuvantul dl. consilier presedinte al comisiei de validare George Mardare „ dau 
citire urmatorului proces verbal, incheiat astazi, 27 iulie 2010. Astazi, data de mai sus, 
comisia de validare aleasa prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 
1/158/2008, modificata, s-a intrunit intrunit in vederea examinarii legalitatii alegerii domnului 
Vrancianu Gicu, in conformitate cu art. 31 din Legea  nr. 215/2001, privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Avand in vedere: 
Hotararea Consiliului Local al Municipiului nr.177/27.07.2010 prin care inceteaza mandatul 
de consilier local al d-lui Romeo Paul Postelnicu; adresa nr. 232/16.07.2010, inregistrata la 
Primaria Municipiului Focsani sub nr. 34448/19.07.2010, a Partidului National Liberal prin 
care se comunica urmatorul supleant, pe lista la alegerile din data de 1 iunie 2008 din 
partea Partidului National Liberal - Organizatia Judeteana Vrancea, ca fiind Vrancianu 
Gicu; respectarea prevederilor art. 96, alin. (9) din Legea nr. 67/2004 privind alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale, republicata, modificata si completata si art. 33 din 
Legea nr.215/2001; in conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr.215/2001, privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia 
constata ca sunt respectate dispozitiile legale si ca nu este cazul de incompatibilitate, fapt 
pentru care a hotarat sa propuna validarea mandatului de consilier local urmatorului 
supleant, Vrancianu Gicu, pe lista Partidului National Liberal - Organizatia Judeteana 
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Vrancea pentru Consiliul Local al Municipiului Focsani. Drept care am incheiat prezentul 
proces verbal. Si semneaza comisia de validare. Il invitam pe dl. Gicu Vranceanu sa 
depuna juramantul.” 

Dl. Gicu Vranceanu citeste juramantul cu mana stanga pe Constitutie si Biblie “jur sa 
respect Consitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in puterile si 
priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Focsani. Asa sa-mi ajute Dumnezeu.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 178 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
rectificarii bugetului general al municipiului Focsani, pe anul 2010. 

 Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 179 

Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, a SC ENET SA Focsani. 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 21 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 180  

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, a SC TRANSPORT PUBLIC 
SA Focsani. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 181 

Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare pentru aprobarea 
modificarii si completarii art. 1, alin.(2), pct. 7 si anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului 
Local al Municipiului Focsani nr.269/2009 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile 
impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si 
amenzilor aplicabile in anul fiscal 2010, la nivelul municipiului Focsani. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 182 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare pentru aprobarea 
modificarii art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr.52/23.02.2010 privind aprobarea pretului local de referinta pentru energia termica 
furnizata populatiei prin sistem centralizat, in municipiul Focsani. 

Ia cuvantul dl. consilier Neculai Tanase „as avea o propunere, amendament 
deoarece suntem intr-un an de criza si populatia resimte aceasta criza, noi toti resimtim 
aceasta criza, as propune sa micsoram pretul gigacaloriei pentru ca in final odata cu 
cresterea TVA-ului sa ramana acelasi pret suportabil de populatie. Adica pretul final sa fie 
tot de 195 lei/gigacalorie, asta inseamna micsorare de pret de aproximativ 7%.” 

Dl. consilier Bogdan Martisan „stimate d-le consilier Neculai Tanase, cred ca lucrul 
acesta ar fi trebuit sa-l spuneti Guvernului Boc, sa nu mareasca TVA-ul si atunci nu aveam 
nici o problema, ramanea 195 lei.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si se 
adopta cu 14 voturi „pentru” si 7 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Cristinel 
Susu, Lucica Chiper, Ionel Preda, Neculai Tanase, Mugurel Cosmin Malureanu si Daniel 
Gongu, devenind hotararea nr. 183 

Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea 
in statul de functii al Primariei Municipiului Focsani a unui post de asistent medical – 
studii postliceale din cadrul Cabinetelor de medicina scolara, Serviciul de asistenta 
medicala, Directia resurse umane si coordonare unitati subordonate, in post de 
asistent medical principal – studii postliceale, in vederea promovarii persoanei 
incadrate pe acest post. 
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Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 184 
 Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind diminuarea cu 
25% a drepturilor salariale ale doamnei Dima Violeta, consilier juridic, gradul II, 
gradatia 2, in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al 
Municipiului Focsani, pe perioada 3 iulie - 31 decembrie 2010. 

Dl. consilier George Mardare „as vrea sa ne spuna dl. secretar al municipiului 
Focsani Eduard Corhana de ce a mai fost nevoie de proiect, din moment ce este lege sau 
este la latitudinea noastra sa hotaram sau nu acest lucru?”  

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „din pacate nu avem de ales, 
legea trebuie aplicata, dar actul administrativ in baza caruia se diminueaza drepturile 
salariale este Hotararea Consiliului local, motivat de faptul ca d-ra Violeta Dima, cat si dl. 
Mihai Jalova Racovita, din viitorul proiect de hotarare, sunt salariati sau angajati ai 
Aparatului propriu al Consiliului local. La fel si pentru aparatul propriu al municipiului 
Focsani a fost emisa cate o dispozitie prin care s-au redus drepturile salariale cu 25%.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan „d-le secretar as vrea sa va intreb care sunt 
consecintele daca acest proiect nu trece, noi aici votam oportunitati?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „votam si acte normative care 
produc efecte prin aplicarea lor in teritoriu. Consecinta pe care o prevede actul normativ 
pentru nediminuarea salariilor functionarilor din aparatul propriu pentru dl. Primar, este 
contraventia, probabil si pentru Consiliul local este o contraventie in cazul in care nu se 
adopta acest proiect de hotarare.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „d-le secretar este o institutie noua, contraventia la 
consilieri? Facand o mica paranteza ajungem intr-un nonsens, in care Consiliului local i se 
pune in fata ceva sa voteze, deci clar trebuie sa voteze, da, daca nu voteaza, da, este 
sanctionat. Ce fel de act normativ este acesta? Eu va intreb juridic, pentru ca apar niste 
lucruri care incalca libertatea de vot a consilierului local, mandatul dat, evaluarea cuiva, 
pentru ca d-ra Violeta Dima, vreau sa spun ca sustine si nu cred ca vreun consilier din 
aceasta sala poate spune ca nu a primit un raspuns profesionist, la timp, in termen si nu 
asa oricum, ci cu multa constiinciozitate. Dar asa cum este facut actul normativ nu stiu de 
ce mai suntem in sala asta.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „nu stiu ce as putea sa va mai 
raspund, unde-i lege, nu-i tocmeala, 25% trebuie aplicat. Credeti ca este cineva in sala 
dintre colegii mei care se bucura? Nu, toti am primit o dispozitie. Ca si functionar o putem 
contesta, exista instanta de contencios.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „eu sustin ce au spus si cei dinaintea mea, nu vad sa 
existe o lege sa ma oblige, eu raspund de ceea ce fac eu. Eu nu sunt de acord cu un 
raspuns dat de dl. secretar, ca probabil. Daca pana la probabil, eu am dubii, daca spuneti, 
da domnule asta este conform unui anumit articol, patesti treaba asta, atunci ma gandesc 
putin si vad, daca-mi asum sau nu responsabilitatea.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „ca si in fata instantei d-le 
consilier revin si arat ca, legiuitorul stabileste amenzi pentru ordonatorii principali de credite 
care nu duc la indeplinire Legea 118/2010, imputerniciti pentru constatatea contraventiilor 
sunt inspectorii de la ITM. Nimanui nu-i face placere, este un proiect de hotarare in care 
dumneavoastra, avand calitatea de angajatori pentru cei doi colegi dispuneti, atat 
evaluarea, incadrarea, cat si salariile.” 

Dl. consilier George Mardare „revin si spun, asa cum a spus colegul meu, ca nu 
inteleg ce sens mai are sa votez din moment ce votul meu este foarte clar conditionat. Deci 
eu nu mai am posibilitatea sa zic da sau nu, mie mi se pune ceva in fata si trebuie sa spun 
da. Si atunci intreb, daca nu particip la vot, ce se intampla? Eu personal refuz categoric sa 
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accept un astfel de proiect si sa ridic mana. Nu inteleg, la ce mai votez, daca nu am 
posibilitatea de a opta, inseama ca nu mai votez. Practic notiunea de a vota este anulata.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „eu cred ca nu putem sa punem in discutie, aportul pe 
care il are d-ra Violeta Dima in cadrul Consiliului local, isi face treaba cu prisosinta, suntem 
de acord cu totii. Pe de alta parte ne aflam in situatia in care suntem pusi sa respectam 
totusi o lege buna sau contestabila din punctul de vedere al unora dintre noi. Si atunci 
avem o lege emisa de catre Guvernul Romaniei si parerea mea este ca trebuie sa o 
respectam asa cum a fost ea elaborata de catre legiuitor. Au mai fost si alte situatii de 
genul acesta cand noi practic ne-am intrebat la ce bun sa mai votam, daca practic trebuia 
sa luam act practic de o lege, care venea de la Parlamentul Romaniei. Eu mai fost situatii 
de genul aceste si atunci, ca si acum ne-am pus acesta intrebare. Asa este conceput acest 
sistem si prin urmare eu cred, ca, chiar daca nu ne convine in baza legii toti cetatenii 
Romaniei, de la Presedintele tarii in jos au salariile reduse cu 25%, acesta este adevarul. 
Trist, dar adevarat.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „si in luarea mea de cuvant si a colegilor mei, din 
partea aceasta, nu am contestat masurile de austeritate, curbele de sacrificiu pe care 
Guvernul le-a impus. Ceea ce imi este neclar este o noutate pentru noi, ca si consilieri si-l 
rog pe dl. secretar sa mearga la lege si sa vedem care este sanctiunea in cazul in care nu 
se voteaza, pentru ca, daca aceasta sanctiune exista, toate discutiile noastre de pana 
acum nu se sustine. E bine sa stie si cetatenii ca, daca nu votezi asa, iei amenda. Poate 
este o practica noua si poate o s-o invatam, dar poate nu este asa. Dl. consilier Gheorghe 
Stan ai intuit, a spus foarte bine, probabil exista o sanctiune. Sa se aduca actul normatic, 
nu asteptam sa vina inspectorii ITM pe problematica aceasta. In alta ordine de idei care a 
fost motivul pentru care a trebuit sa initiem acest proiectul de hotarare? Cine cere acest 
proiect de hotarare? Daca exista act normativ in baza caruia se opereaza la serviciul 
personal al Primariei, diminuarea salariala. Chiar daca este aparatul consiliului local, dar 
Parlamentul Romaniei este o autoritate suprema, legislativa. De ce trebuia Hotararea 
Consiliului local? Poate ca nu trebuia sa emitem hotararea.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „trebuie sa completez, sa va 
spun ca, legea reprezinta cadrul general, legiuitorul nu distinge pentru fiecare salariat sau 
functionar din tara, modul in care se diminueaza. Aici apare cuantificat salariul de baza 
diminuat, celelalte sporuri, daca exista, precum si salariul total ca fiind drepturi brute. Stiti 
foarte bine ca in carnetele de munca se evidentiaza operatiunea cand se modifica salariul. 
Cine poate invoca legea? Nu, actul administrativ prin care s-a dispus de catre conducatorul 
unitatii sau institutiei modificarea salariului. Nu pot invoca legea, in carnetul de munca, 
trebuie sa invoc actul administrativ sau actul autoritatii prin care s-a hotarat ceva. Nu este 
prima data cand intram cu proiect de hotarare pentru aparatul propriu. Si incadrarea si 
evaluarea si toate modificarile raportului de serviciu sau de munca in cazul colegilor din 
aparatul propriu s-a facut prin Hotararea Consiliului local. Nu am dubiu, daca 
dumneavoastra apreciati ca nu este oportun sau nu merita colegii mei salariul diminuat, 
asta este o alta problema, dar incepand cu 3 iulie si suntem la sfarsitul lunii iulie, se 
diminueaza salariul, pana la 31 decembrie. Acesta este actul prin care trebuie sa intram 
cumva in normalitate. Am rugat colegii si-mi va aduce Legea 118 si voi da citire acelui 
paragraf.” 

Dl. consilier Danut Popoiu „am cazut putin pe ganduri pentru ca inteleg de la dl. 
secretar ca vom citi acel paragraf de lege. Eu consider ca era suficienta o informare in care 
luam act de diminuarea salariului cu 25% si era absolut suficient. Ca sunt alte proiecte de 
hotarare in care avem obligatia sa votam intr-un fel si ca suportam consecintele daca nu 
votam asa, asta este altceva. Dar asteptam paragraful pe care-l veti citi dumenavoastra d-
le secretar.” 
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Dl. consilier Neculai Tanase „bineinteles ca nimanui nu-i face placere sa voteze in 
felul acesta, sa-i dimuniam salariul. Si mie spre exemplu mi se diminueaza salariul, nu-mi 
face nici o placere, cu atat mai mult pentru d-ra Violeta Dima. Daca asa este data legea 
buna, rea si eu cred ca nici nu suntem obligati sa votam, daca dl. consilier Liviu Ioan 
Oloeriu vrea sa voteze impotriva, eu cred ca poate, nu cred ca ar fi nici o problema. Eu zic 
ca ar trebui sa trecem la vot.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „d-le consilier Neculai Tanase iarasi va luati de mine 
si cum votez eu, aveti dumneavoastra o obsesie asa si v-am rugat sa nu mai faceti referire 
la mine pentru ca nu e bine. De fapt greseala este in alta parte, greseala este la legislatia 
privind dreptul muncii, la modul de completare a carnetelor de munca pentru ca nu face 
distinctie intre categorii de personal, cum este acesta aici, din aparatul Consiliului local si 
salariatii obisnuiti care au un alt statut in care conducatorul unitatii prin decizie face 
modificarile in carnetul de munca. Deci in fapt aici avem un lucru care probabil institutia 
prezenta, Prefectura, poate sa instiinteze ministrele de resort si sa faca modificarea pentru 
ca ajungem la nonsens. Discutia de azi nu fost inutila, ci a aratat ca se ajunge la un lucru 
care nu are logica, deci cefacem astazi facem un lucru care incalca niste principii 
democratice.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „va citez din art. 40 din Legea 
nr. 330 „incalcarea dispozitiei prezentei legi privind stabilirea salariului de baza individual, a 
indemnizatiilor si dupa caz a soldelor, functiilor de baza la incadrarea, promovarea si 
avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum si acordarea de drepturi fara 
respectarea prezentei legi, atrage dupa sine raspunderea disciplinara, materiala sau 
penala a persoanelor vinovate”.”  

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „precizati punctual pe situatia noastra, pentru ca asta 
este o formulare generala. Unde spune cum se reglementeaza raspunderea materiala sau 
de unde stim ca nu avem si material si penal?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „incalcarea prezentei legi 
constituie fapta care poate atrage o sanctiune contraventionala. Nu am calitate sa apreciez 
daca va faceti vinovati de savarsirea unei contraventii.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „atrage dupa caz, cand este dupa caz? Care este 
cazul? Va intreb daca exista si daca exista care sunt?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „eu nu am calitate sa apreciez. 
Cu siguranta exista daca legiuitorul precizeaza. Nu am calitate sa apreciez gradul de 
vinovatie, daca dumneavoastra, ca si Consiliu local ati savarsit o infractiune sau o 
contraventie.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „si cine o face?” 
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „cei abilitati sa constate sa 

constate contraventiile.” 
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „in ce temei?” 
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „in baza Legii nr. 330.” 
Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „si Legea nr. 330 face precizari exprese pentru 

aceasta speta? Pentru ca acolo nu este nimic expres, este o formulare generala.” 
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „Legea nr. 330 se refera la 

salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Credeti dumneavoastra ca noi 
sau colegii nostri sunt platiti din fonduri private?” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „ am inteles. D-le secretar eu intrebarile pe care le-am 
pus, nu au fost pentru a va incrimina. Vreau sa arat ca este un act normativ facut pe 
genunchi si care isi doreste sa sperie pe cineva, pentru ca eu am o experienta in Romania, 
legile care nu prevad sanctiuni, sunt legi care nu se respecta, dar noi vom respecta pentru 
ca este un efort national pana la urma acesta.”  
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Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Vasile Pintilie,  devenind hotararea nr. 185 

Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind diminuarea cu 
25% a drepturilor salariale ale domnului Racovita Jalova Mihai Cosmin, inspector de 
specialitate, gradul II, gradatia 2, in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al 
Consiliului Local al Municipiului Focsani, pe perioada 3 iulie - 31 decembrie 2010. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Vasile Pintilie,  devenind hotararea nr. 186 

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei 
nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte cu chirie din fondul locativ 
de stat, in baza prevederilor Legii 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. 187 

Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea a trei 
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 si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 188 

Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
circulatiei, stationarii si parcarii vehiculelor cu tractiune animala in municipiul 
Focsani – Cartierul Mindresti.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 189 

Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de 
investitii ,,Reparatii capitale corp C – anexa Colegiul National Al. I. Cuza”, municpiul 
Focsani. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 190 

Se prezinta punctul 17 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 care se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 191 

Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 21,46 m.p. situat in Focsani, 
str. Prosperitatii, nr. 1, judetul Vrancea, T.74, P.4408, ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre domnii Vasile Vasilica si Vasile Viorel. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 192 

Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 66,00 m.p. situat in Focsani, 
str. Piata Moldovei, nr. 19A, T. 96, P. 5335, ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre domnul Stoenescu Gabi. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 193 
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Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 21,31 m.p. situat in Focsani, 
Bd. Independentei, nr. 28, judetul Vrancea, T. 94, P. 3552, ce apartine domeniului 
privat al municipiului Focsani, catre domnul Serafimovici Liviu. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 194 

Punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de 
catre municipiul Focsani a imobilului – teren in suprafata de 48,00 m.p., situat in 
Focsani, str. Soveja, T.85, P.438, proprietatea domnilor Malureanu Mugurel Cosmin si 
Malureanu Daniela a fost retras de initiator. 

Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
schimbului de terenuri dintre Primaria Municipiului Focsani si domnii Schmoll Ivan si 
Jenica. 

Ia cuvantul dl. consilier Bogdan Matisan “as vrea sa fac un amendament la acest 
proiect de hotarare, in sensul ca: sa se introduca un articol prin care sa se specifice ca in 
momentul schimbului acest teren va intra in domeniul public al municipiului Focsani cu 
destinatia, strada.” 

Nu 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 17 voturi 
„pentru” si 4 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Gheorghe Stan, Vasile Dobre, Doina 
Fodoreanu si Gica Vranceanu, devenind hotararea nr. 195 

Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
utilizarii domeniului public/privat al municipiului Focsani in vederea infiintarii si 
functionarii teraselor sezoniere.  

Dl. consilier Neagu Nistoroiu, presedinte al comisiei de urbanism „comisia s-a 
deplasat in teren la cele doua locatii si s-au avizat favorabil.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „nu vreau sa aduc nici un argument, decat sa-l intreb 
din nou pe dl. Alexandru Stanciu, sa consemneze in procesul verbal ca exista acceptul 
vecinilor pentru infiintarea acestor terase. Nu-i nimica rau, am vazut terase pe care le-am 
aprobat, functioneaza, e bine, dar acestea sunt efectiv amplasate sub geamurile unor 
cetateni care locuiesc in acele blocuri si nu as vrea sa le creem probleme dumnealor. Nu 
sunt probleme d-le Alexandru Stanciu?” 

Dl. Alexandru Stanciu, sef serviciu urbanism „nu sunt probleme.” 
D-na presedinte de sedinta Rodica Boboc supune votului fiecare pozitie in parte: 
1. SC POWER ALIMENT SRL – Str. P. Grigorescu nr. 7 – 9,00 mp – cu 21 voturi 

„pentru” s-a adoptat. 
2. BOUBATRIN DANIEL – Bd. Unirii nr. 28 – 25,00 mp – cu 21 voturi „pentru” s-a 

adoptat. 
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 196 
Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 

reorganizarii Administratiei Pietelor Focsani in societate comerciala pe actiuni cu 
actionar unic Municipiul Focsani prin Consiliul Local al Municipiului Focsani. 

Dl. consilier Neculai Tanase “observ ca incetul cu incetul Focsaniul va ramane doar 
cu locuitorii municipiului Focsani, pentru ca CUP-ul dispare, Piata dispare si ma intreb cu 
ce o sa mai ramane municipiul Focsani. Probabil ca numai cu taxele de la locuitorii 
municipiului Focsani, nu mai avem nevoie de taxe de la Piata, nu mai avem nevoie de taxe 
de la CUP, nu mai avem nevoie de societati, nu mai avem nevoie de nimic. Asta vroiam sa 
spun, nu este momentul sa facem asa ceva acum.” 
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Dl. consilier Neagu Nistoroiu “dupa cum stiti de fiecare data ridicam problema doar a 
unei directii sau a unei societati sau a unei subunitati. Daca am fi luat in serios, eu unul nu, 
politica Guvernului actual nu o iau in serios, dar merge si se afirma de fiecare data la 
descentralizare, la externalizare si pentru ca se ia secvential, eu unul ma voi abtine la acest 
proiect.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “ma simt obligat sa fac niste precizari. In acest caz 
solutia propusa nu face altceva decat sa externalizeze o activitate a Primariei, daca pana 
acum primeam din ce castigau dumnealor acolo profitul intra in visteria Primariei si in 
aceasta situatie profitul pe care societatea comerciala vine tot catre Primaria Focsani. Deci 
n-o sa-l ia acasa viitorul director al SC Piata Focsani sau cum se va numi. Chiar nu inteleg, 
nu vindem nimic, ramane in proprietatea Consiliului local. Va dau un exemplu ca sa 
intelegeti, societatea de transport local care are profit, profitul se varsa in visteria Consiliului 
local. Nici nu se pune problema, aici este vorba de o organizare care poate fi o solutie sau 
nu.” 

Dl. consilie Danut Popoiu “o intrebare as avea, daca la o societate pe actiuni nu 
trebuiesc doi actionari, sa lamurim aceasta chestiune? In principiu sunt de acord pentru ca 
eu stiu ca tot ce este de stat, sta si ca urmare e un lucru bun ca intram pe astfel de treaba, 
dar intreb nu trebuiesc doi actionari? Ca se va gasi peste vreo luna un alt actionar.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „Legea nr. 31 privind societatile 
comerciale s-a modificat si permite constituirea unei societati pe actiuni cu un singur 
actionar. In cazul nostru un actionar unic, municipiul Focsani.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „dupa parerea mea solutia finala va fi tot crearea unei 
societati comerciale, dar acest proiect, recunosc noi in cadrul grupului de consilieri liberali  
l-am dezbatut pe toate partile si concluzia la care am ajuns este ca, da, dar nu acum. Mi se 
pare corect si ne justificam intr-un fel. Practic eu zic ca aceste proiecte pe care noi trebuie 
sau pentru care trebuie sa le dam acordul sa ridicam mana, ele trebuie sa aduca ceva nou, 
sa imbunatateasca o situatie. Ce nu ne convine noua este ca acest proiect nu este plecat 
din alta necesitate, decat aceea de a arata ca am facut si noi ceva, adica aceasta personal, 
incadrarea in acel numar pe care Guvernul bine sau mai putin bine a stabilit, cati functionari 
trebuie sa existe sau cat personal la nivelul unei primarii de o anumita marime, de un 
anumit numar de locuitori. Deci practic prin acest proiect se incearca sa se rezolve doar 
aceasta problema. Faptul ca noi am incercat si am inventariat foarte multe lucruri care sunt 
departe de a fi corecte in acest sector al Pietei, faptul ca acum de aceasta zona acum 
raspunde dl. viceprimar Vasile Dobre care zic eu ca acum avem niste informatii, cat de cat 
mai aproape de realitate, ne-a facut sa luam aceasta pozitie, nu vom vota proiectul si ne 
propunem sa rezolvam niste probleme, noi in cadrul Consiliului local si ca efectiv cetatenii 
sa beneficieze de acestea. O sa va dau cateva exemple. Orice am vrea noi in momentul in 
care se formeaza o societate comerciala, niste parghii iti dispar. Daca noi nu am reusit in 
aceasta piata, de exemplu in zona catedralei, este acolo langa punctul termic d-le Primar o 
cosmelie de ani de zile. In mandatul trecut am ridicat o problema, nu mai platea chirie, nu 
mai avea contract si noi nu am reusit sa facem ceva acolo. Stau si ma gandesc ca daca noi 
cu ceva al nostru nu putem, cand ii dam la altcineva sa ne ducem sa ne rugam de el? 
Parerea mea este ca sa mai asteptam putin, e drept ca este o problema care preseaza 
Primaria si aici cu rugamintea si imi asum riscul de a-mi atrage antipatii, noi vrem nu vrem 
trebuie sa reducem cheltuielile la nivel de Primarie, dar in aceasta masura nu reducem cu 
nici un leu si zic eu ca daca vrem cu adevarat sa facem ceva, nu ca a cerut Guvernul, ca 
personal nici eu nu sunt de acord cu modul cum se pune problema, sa tai pensiile, sa tai 
salariile sau dai afara oamenii. Dar nu este alta solutie. Eu sunt de acord d-le Primar ca 
este foarte greu, daca eu la societate pot sa fac ce vreau, aici am impresia ca 
dumneavoastra chiar daca vreti si sunt sigur ca vreti nu aveti aceleasi parghii. Si de ce 
spun, in Primarie si nu vreau neaparat sa recunoasteti, aparatul Primariei este 
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supradimensionat, dar sigur veti intampina foarte mari greutati atunci cand incercati sa 
reduceti cu 25%. Eu faptul ca de trei mandate tot vin prin Primarie si sunt foarte multi 
functionari corecti in cadrul primariei, pot sa recunoasca ca Primaria merge la fel de bine 
sau in anumite zone chiar mai bine daca se reduce cu 25% si aceea este problema care 
este grea, dar odata si odata trebuie facuta.” 

Dl. consilier Vasile Pintilie „avand in vedere acest proiect de hotarare eu as vrea sa 
rog pe dl. viceprimar care are in atributii direte Administrarea pietei Focsani, faptul ca nu de 
putine ori am fost contactat in piata de diversii nostri operatori care sunt deranjati prin faptul 
ca dumnealor nu poate sa-si vanda produsele in interiorul pietei datorita faptului ca cei din 
exteriorul pietei creaza aplicarea unor preturi de dumping. Din acest motiv am rugamintea 
si nu numai pe dumnealui, dar fac un apel si catre organele de administrare fiscala cu drept 
de verificare si control, avand in vedere faptul ca acolo se intampla nereguli din punct de 
vedere financiar si nu se elibereaza bonuri fiscale, cerinta a Guvernului Boc, a premierului 
de ultima ora. Din acest considerent, am rugaminte ori introducem pe toata lumea in 
interiorul pietei astfel incat sa putem sa creem o concurenta reala a tuturor operatorilor din 
piata sau daca nu, cautam sa ne protejam foarte bine cu multa atentie eliminand aceste 
riscuri si protejand cetatenii prin intrarea masiva zilnic pe piata pe zona din exteriorul pietei 
centrale. Faptul ca la momentul de fata producatorii nostri autohtoni nu pot sa-si vanda 
produsele intr-un mod cinstit si corect avand in vedere munca pe care o desfasoara, ceva 
este in neregula si atunci toate organele care sunt la nivelul acestui municipiu sa intervina 
in rezolvarea acestei probleme, sprijinindu-l pe dl. viceprimar care va conduce toata 
aceasta operatiune.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „de principiu nu sunt de acord cu practica din ultima vreme 
din Romania cum ca intotdeauna vinovati pentru anumita stare de lucruri pe care o 
constatam la un moment dat se fac cei care au fost la guvernare sau la putere inainte sa 
fim noi, cei care suntem in momentul de fata, nu sunt de acord cu aceasta pozitie si pentru 
lucrul acesta nu am gasit de cuviinta ca trebuie sa aduc in fata presei numeroasele nereguli 
care au fost constatate si care le vom mai constata in piata. Am crezut si cred de cuviinta 
ca trebuie sa rezolvam problemele si nu sa gasim neaparat vinovati asa cum spuneam pe 
unii care eventual s-au ocupat de problemele acestea in perioada anterioara. In orice caz 
d-le Primar cred ca nu este frumos sa aratati cu degetul catre mine, facandu-ma vinovat 
pentru ca exista acea cladire acolo, pentru ca dumneavoastra patronati acest oras, il 
administrati de 10 ani de zile. Daca n-ati fi aratat cu degetul catre mine cred ca era mai 
bine, nu cred ca procedati corect.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „eu as vrea sa-l intreb pe dl. Primar, pe dl. viceprimar 
daca nu cumva inainte de a promova acest proiect n-ar fi bine sa se faca o dezbatere 
publica vis-a-vis de aceasta posibilitate de a reorganiza Administratia Pietei?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „haideti sa va prezint o situatie, pentru ca vorba d-lui 
Prim-ministru am trei variante. Varianta unu care vad ca pica, urmeaza varianta doi si 
varianta trei. Deci noi avem posturi aprobate pentru organigrama municipiului Focsani 165 
de posturi, ocupate 135 de posturi, deci un minus de 30 de oameni in cadrul aparatului 
Primariei. In momentul in care ni s-a spus 575 de posturi, atat avem voie sa avem la nivelul 
municipiului Focsani, asta insemnand Directia cu maturatorii, cu cei de la spatii verrzi, 
semafoare, caini, toate activitatile, avem Politia Comunitara, avem cei de la evidenta 
populatiei, serviciul voluntar pentru situatii de urgenta, Administratia pietelor, Clubul sportiv, 
Ateneul popular, Ansamblul folcloric „Tara Vrancei”, Teatru municipal, formatia corala 
traditionala „Pastorala”. In conditiile in care am luat legatura cu primariile din tara dansii au 
externalizat toate aceste activitati, inclusiv sera, inclusiv prinderea cainilor, spatii verzi, 
maturatul si altele. Dupa cum stiti noi am adus de la CUP SRL am adus salubritatea pentru 
a reduce cu 11 miliarde de lei costurile acestei activitati. In conditiile in care am venit pe 
varianta aceasta sa externalizam piata asa cum au facut-o toate municipiile din tara, 
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urmeaza sa mai disponibilizam in jur de 40 de persoane. In conditiile in care nu 
externalizam inseamna sa disponibilizam 130 si ceva de persoane. In conditiile acestea 
trecem la varianta doi, desfiintarea formatiei traditionale „Pastorala”, desfiintarea Clubului 
sportiv municipal Focsani si in conditiile in care sa dam afara vreo 30 de oameni de la 
Directie, Primarie si altele. Venim cu varianta trei, trecerea din nou la CUP SRL a celor de 
la salubritate. Va spun acest lucru pentru ca la ora actuala din 135 de salariati pe care ii 
avem la municipiul Focsani, 9 doamne sunt plecate in concediu de maternitate, ne trebuie 
neaparat sa organizam un colectiv pentru intocmirea de proiecte, nu avem arhitect sef, nu 
avem inginer constructor, n-avem inginer instalator, nu avem inginer de drumuri, aceasta 
este situatia. Mie imi pare foarte rau pentru ca astazi trebuia sa fim la ANFP cu 
organigrama, am intocmit o organigrama zicand ca aceasta societate va fi creata, ea a fost 
aprobata chiar mi-au spus ca a fost foarte bine facuta, va trebui maine sa ne cerem scuze 
si sa o retragem. Cert este ca noi suntem in criza de timp in 40 de zile de la aprobarea 
ordonantei in jurul datei de 5 – 10 august noi trebuia sa avem pregatita organigrama. Va 
rog frumos hotarati ce facem, desfiintam unitatile de care am zis, trecem salubritatea, 
scoatem 100 de oameni din unitate, reducem cu 25% activitatea de salubritate, de spatii 
verzi de tot ce inseamna activitate.” 

 Dl. consilier Daniel Gongu „vroiam sa-l corectez pe colegul dl. consilier Vasile 
Pintilie si anume ca solicitarea si emiterea bonului fiscal nu reprezinta o cerinta a 
Guvernului Boc, este o obligatie prin lege, stabilita prin 2005, daca nu ma insel. Aceea este 
o solutie de a impiedica evaziunea fiscala.” 

D-na consilier Doina Fodoreanu „d-le Primar cu tot respectul pentru dumneavoastra 
si pentru functia pe care o aveti la nivel de municipiu, parerea mea este ca aceasta 
consultare cu noi, Consiliul local, trebuia sa o faceti inainte de aceasta sedinta. Va stateam 
la dispozitie si cred ca sunt in asentimentul tuturor colegilor si puteam analiza fiecare 
unitate in parte. Si haideti sa fim sinceri, este loc si de mai bine. Nu-mi spune-ti mie ca toti 
functionarii din Primarie au ce face.Haideti sa va dau un exemplu la Directia de Dezvoltare, 
de ce nu analizam putin si activitatea Directiei? In parcul Balcescu aveati joi la ora 12,00, 
erau 7-8 oameni, am stat de la ora 9,00 pana la ora 14,00 acolo, nimic nu faceau d-le 
Primar, atunci la ce ii tinem? Eu zic sa analizam pe fiecare unitate in parte sa ne spuneti si 
noua si apoi sa ne cereti punctul de vedere, dar transformarea pietei asa rapid in societate 
comerciala, eu zic ca mai trebuie gandita. Vreau sa mai adresez o intrebare d-lui secretar, 
acest proiect de hotarare nu trebuia supus dezbaterii publice, nu trebuia sa fie afisat pe 
site?’” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „nu este un proiect de act 
normativ, este vorba de reorganizarea pietei, a activitatii.” 

D-na consilier Doina Fodoreanu „haideti sa ne uitam putin cum ati formulat proiectul 
de hotarare.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „e vorba de reoganizarea 
Administratiei Pietelor, nu este un proiect de act normativ.” 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu „in cuvantul meu anterior spuneam ca ma voi abtine la 
acest proiect, am sa nuantez putin. Hotararile Guvernului si as vrea sa fiu inteles, am spus 
hotararile Guvernului si nu program de guvernare pentru ca nu exista program de 
guvernare. Deci hotararile Guvernului duc toate direct sau indirect la externalizarea 
serviciilor, deci sa ne puna pe noi consilieri locali, toate administratiile sa ne punem asa 
cum spune romanul, carnea in saramura. Aceasta va fi solutia, ca este acum, ca este 
maine, dar sa nu fie prea tarziu, acolo vom ajunge, n-as vrea si chiar poate as milita sa nu 
ramanem fara cultura, sa nu ramanem fara sport. Cu ce sunt vinovati agentii nostri care au 
contracte de paza, sunt pusi la un loc si ma refer la Politia Comunitara, deci si aceea care 
au contracte si ei trebuie sa ramana, atat timp cat are unde sa lucreze, atat timp cat aduce 
venit, de ce trebuie restructurat si acela? Deci iata ca si in segmentul acesta ca se poate 



 19 

gasi o forma de reorganizare. Externalizarea, societatea, a noastra, a Consiliului Judetean, 
poate mai multe capete, mai multe idei duc la o solutie. Fara salubritate, fara piata, se 
poate si fara salubritate, se poate si fara piata ca si asa ne chinuim sa existam poate mai 
mult decat altii, este o parte care nu se chinuie sa existe si am vazut in piata cum se 
asociaza doi batrani sa ia o paine si ajung acasa si si-o da in jumatate, pentru ca la 
magazinul de unde cumpara sau achizitioneaza painea nu i-o taie in doua, nu este voie si 
stiu asta. Dar am ajuns acolo ca doi cetateni sa nu poata decat sa-si ia jumatate de paine.” 

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

Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind numirea unui 
reprezentant si a unui supleant al Consiliului Local al Municipiului Focsani in 
Consiliul de administratie al Spitalului Militar de Urgenta ,,Dr.Alexandru Popescu” 
Focsani. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „fac o scurta precizare, este solicitarea institutiei de 
sanatate, legea prevede lucrul acesta, trebuie sa numim un reprezentant dintre noi.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „propunem pe d-na consilier Doina Fodoreanu pentru 
reprezentant.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan „propunem pe d-na Rodica Boboc pentru supleant.” 
Se propune comisia de numarare a voturilor: 
D-na presedinte de sedinta Rodica Boboc „propun pe d-nii consilieri Radu Nitu 

Daniel Gongu si Gicu Vranceanu.” 
Se supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu 21 voturi „pentru”. 
Se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri in vederea votarii 
Comisia constata ca s-au distribuit 21 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

urmatorul: 
 

                                                              voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 
- D-na Doina Fodoreanu           18   3    - 
- D-na Rodica Boboc   19   2    - 
 
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 197 
Se prezinta proiectul din completarea ordinii de zi: proiect de hotarare privind 

aprobarea modificarii tarifelor locale pentru producerea, transportul, distributia si 
furnizarea energiei termice pentru populatie, de catre SC ENET SA Focsani.” 

Dl. consilier Daniel Gongu “grupul PDL propune acelasi amendament care a fost 
facut si la proiectul de la punctul 9 de pe ordinea de zi, adica acea diferenta de 5% sa fie 
suportata de ENET, deci suma neta sa fie diminuata, ca valoarea sa ramana aceeasi.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi “ANRE-ul ne-a fixat un pret, 381 lei pe care noi l-am 
aprobat. Tot ANRE-ul vine si spune, datorita cresterii TVA-ului de la 19 la 24% nu mai este 
381 lei, este 397 lei. Noi nu putem sa modificam pretul pe care ANRE-ul ni la impus, nu 
putem sa-l modificam este pret care a fost stabilit de aceasta agentie nationala. Diferenta 
dinte 397 lei si 204 lei reprezinta subventia.”  

Dl. consilier Mugurel Cosmin Malureanu “deci daca am inteles bine, noi practic nu 
marim acest pret, ci noi aprobam doar aceasta crestere de TVA.” 

Dl. consilier Neculai Tanase “am inteles acest lucru, dar noi, Primaria, nu putem sa 
crestem subventia exact cu diferenta asta?” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “ca si la celalalt proiect la care se solicita ramanerea 
la pretul initial fara aplicarea cresterii de 5%, vreau sa va spun ca daca unii agenti 
economici fac in scop publicitar acest lucru si din pacate unii dintre ei bizuindu-se pe 
evaziune fiscala pentru ca ei stiu ca-si vor recupa acei 5% neplatiti, in alt mod, ma mira 
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acest joc de imagine nefericit in care poate pentru un titlu un ziar PDL propunescaderea 
pretului la gigacalorie sau mai stiu eu ce, sa ne jucam cu bugetul Consiliului local si care 
stiti ca nu mai permite si d-na director Natasa Nemes ne poate spune, dar facem un joc de 
imagine. Pentru ce? Stiti foarte bine ca nu e posibil si cu toate acestea facem asemenea 
propuneri.” 

Dl. consilier Neculai Tanase “d-le consilier Liviu Ioan Oloeriu, acum un an, asta iarna 
mai precis, mai putin de un an, noi am propus marirea gigacaloriei si dumneavoastra ati 
fost impotriva, acela era joc de imagine sau ce era? Cumva iarna nu-i ca vara? Eu cred ca 
aici nu discutam de jocuri de imagine, discutam despre posibilitati de a usura 
suportabilitatea cetateanului, atat, nici un joc de imagine.” 

Dl. consilieri Liviu Ioan Oloeriu “d-le consilier Neculai Tanase eu ma refeream 
punctul la situatia de acum. V-am mai spus in Consiliului local ca ati invatat foarte bine 
chestia aceasta ca iarna nu-i ca vara, dar situatiile se discuta punctual la momentul 
respectiv, iar acum acesta este scopul dumneavoastra. Ca nu vreti sa recunoasteti, stiti 
foarte bine ca nu se poate aproba asa ceva. Ca nu se poate, nu ca nu vrem, pentru ca 
majoritatea dintre noi platim la ENET, nu platim in alta parte.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si se 
adopta cu 15 voturi „pentru” si 6 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Cristinel 
Susu, Lucica Chiper, Neculai Tanase, Ionel Preda, Daniel Gongu, devenind hotararea     
nr. 198 

Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi care a devenit proiect de hotarare in urma 
amendamentului propus si aprobat al d-lui consilier Bogdan Matisan si anume: proiect de 
hotarare privind imputernicirea d-lui Bourcianu Aurel – mandatar al Consiliului Local 
al Municipiului Focsani sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara a SC CUP SA 
Focsani pentru modificarea actului contitutiv al societatii. 

Dl. consilier Danut Popoiu “noi il mandatam pe dl. Bourcianu cu ce anume? 
Dumnealui merge acolo si ce anume voteaza? Nu credeti ca este normal sa-l intrebam pe 
dl. Bourceanu despre ce este vorba? Pentru ca asa trecem repede la vot. Si vroiam sa mai 
intreb o chestiune am inteles ca in ziua sedintei ordinare numai proiectele acelea urgente 
vin si completeaza. Venim acum peste lista cu proiecte de hotarare, este acesta urgent, 
urgent, urgent? Va rog inca o data sa luati in calcul ca dl. Bourceanu ar trebui sa ne spuna 
despre ce este vorba in situatia in care se afla.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan “acest proiect de hotarare a fost facut datorita faptului 
ca, la mapa asa cum ati observat a existat o adresa mai exact, adresata de mandatarul 
Consiliului local in Compania de Utilitati Publice prin care ne aducea la cunostinta faptul ca 
a luat act de Hotararea Consiliului Judetean Vrancea 67/30.06.2010 si a solicitat in mod 
expres ca toate deciziile pe care le ia dansul in legatura cu aceasta speta sa aiba in spate 
Hotararea Consiliului Local. Avand in vedere acest lucru si mai ales ca Compania de 
Utilitati Publice a cerut un aviz Asociatiei Vranceaqua, unde dupa cum stiti municipalitatea 
este partener, am considerat necesar ca acest proiect de hotarare sa imbrace aceasta 
forma si sa nu-l discutam doar ca pe o simpla informare. Daca sunteti de acord cu 
modificarea statutului acestei societati sub aceasta forma, dumneavoastra decideti.”  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 11 voturi 
„abtinere” si 10 voturi „pentru” a d-nilor consilieri Dumitru Constantin, Radu Nitu, Gabriel 
Padineanu, Vasile Pintilie, Rodica Boboc, Bogdan Matisan, Liviu Ioan Oloeriu, Neagu 
Nistoroiu, George Mardare si Laurentiu Veber.  
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D-na presedinta de sedinta Rodica Boboc aduce la cunstinta plenului ca in mapa 
mai este un raport privind verificarea activitatii asistentilor personali ai persoanelor 
cu handicap pentru semestrul I anul 2010, asistenti care lucreaza in baza 
contractului de munca si o informare privind activitatea de solutionare a petetiilor 
inregistrate la Primaria Municipiului Focsani, audientelor, sesizarilor la telefonul 
Cetateanului”, in perioada 01.01.2010-30.06.2010. 

Nu sunt discutii. 
D-na presedinte de sedinta Rodica Boboc solicita inscrieri la cuvant pentru punctul 

diverse. La acest punct se incriu la cuvant urmatorii d-ni consilieri: Liviu Ioan Oloeriu, 
George Mardare, Radu Nitu, Daniel Gongu, Neagu Nistoroiu, Vasile Pintilie, Danut Popoiu 
si Neculai Tanase. 

Ia cuvantul dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „as vrea sa fac o referire la prezenta d-lui 
deputat Alin Silviu Trasculescu astazi in sala Consiliului local, nu la sedinta Consiliului 
local. Sincer cand l-am vazut m-am bucurat, un coleg de-al nostru care a urcat treptele, a 
ajuns deputat si un parlamentar care vine sa culeaga de la noi solicitari de acte normative. 
Daca stam bine si ne gandim, numai din sedinta de astazi au reiesit doua nevoi din acestea 
legislative, una vis-avis de ce vorbeam, de cartile de munca, de modul cum se 
inregistreaza o reducere salariala sau gardienii publici care asigura paza unitatilor 
deconcentrate, care-si asigura finantarea activitatii si care ar trebui sa plece in somaj 
pentru ca apare restructurarea. Probleme normale administrative care puteau sa se 
gaseasca solutie prin conlucrarea normala dintre un for local si parlamentarii din unitatea 
administrativa pe care dumnealor o reprezinta. Dar s-au precipitat un pic lucrurile. Lucru 
care iarasi nu este in regula este si acela ca desi era cunoscuta procedura de lucru a d-lui 
consilier, a fost coleg cu noi si stia foarte bine ca nu puteai sa vii la un inceput de sedinta si 
sa tii un speech de 15 minute, dumnealui a facut lucrul acesta. Mai mult decat atat a 
desfasurat o activitate didactica, ne-a tras de urechi pentru ceea ce am facut noi ca n-am 
facut cum gandeste Partidul Democrat Liberal si mai mult de atat ne-a lasat si un material 
care as putea spunea ca este un material care si-a propus schimbarea intentiei de vot. 
Faptul ca ai pus mana pe microfon si-l stapanesti material asta nu inseamna ca poti sa spui 
la elcam tot ce vrei. Acesta a fost motivul pentru care am plecat din sala, dumnealui 
continuandu-si discursul politic si noi asteptand sa facem lucruri pentru administrarea 
municipiului Focsani .”  

Dl. consilier George Mardare „as vrea sa spun si eu doar o singura fraza. Sunt 
stupefiat de faptul ca am vazut un parlamentar care indeamna la nerespectarea legilor si la 
respectarea cutumelor. Atata timp cat exista lege nu vad ce au cautat cutumele. Este fara 
comentarii dupa parerea mea, probabil ca dansul isi va analiza prestatia de astazi. O alta 
problema pe care as vrea sa o ridic este faptul ca in Piata Moldovei si aici vreau sa spun ca 
nu acuz absolut deloc administratia, este probabil in resortul organelor care verifica mai 
degraba aplicarea legilor si in special politia. In sfarsit a ajuns si la noi, cum spunea cineva 
ca piata sa aiba culoare mai inchisa. E vorba de preturi, ceea ce vreau sa spun. Daca pana 
acum cativa ani de zile preturile oscilau, la ora actuala preturile s-au aliniat si s-au aliniat nu 
pentru ca asa vor cei care vand, ci pentru ca de multe ori ei sunt obligati. Va spun o singura 
discutie pe care am avut-o cu un vanzator de pepeni acum cateva zile: „l-am intrebat ce 
cauta in Piata Sud, pentru ca te stiam in Piata Moldovei? Pai acolo nu pot sa vand la 
12.000 lei vechi/kg. Pai de ce? Pentru ca acolo este 15.000 lei si daca as sta cu 12.000 lei 
as vinde toata cantitatea asta intr-o zi, dar ma omora cei cu 15.000 lei”.Deci ce vreau sa va 
spun, exista anumite grupuri de presiuni acolo si asta zic ca este de competenta politiei 
care nu lasa oamenii sa-si vanda marfa la preturile pe care acestia ar dori sa le practice. 
Inca o data, nu acuz administratia, pentru ca aceasta nu are ce sa-si reproseze la acest 
capitol, dar daca vreti sa faceti o experienta, daca cineva isi doreste sa vada daca este sau 
nu asa si ma refer la organele de ordine, sa puna pe cineva sa vand pepeni la ora actuala 
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cu 12.000 lei, dar sa-l protejeze pentru ca, ce va pati, va fi vai de capul lui. Deci ceea ce ce 
intampla in Bucuresti, acea mafie a pietelor se pare ca a ajuns si a pus mana si pe piata 
noastra. La fel se intampla si la rosii, mi-a spus cineva ca i-a aruncat lazile cu rosii pe jos, 
pentru ca a incercat sa vanda la un pret mai mic decat cel impus, de aceste grupuri de 
presiune si omul s-a resemnat si mi-a spus ca ar fi vandut la 30.000 lei vechi cat era el 
dispus sa vanda si termina toata marfa intr-o zi, asa sta cu ea si i se strica rosiile acasa. 
Deci cine nu crede poate sa verifice, poate sa puna pe cineva sa vanda in piata, sub pretul 
impus si o sa vedeti ce pateste acel cineva. Mai am o problema, in sud pe str. Capitan 
Cretu Florin si am ridicat de multe ori aceastra problema, parcheaza tot felul de mijloace 
auto de mare gabarit, basculante, cife, tot felul de autobuze, masini care cara lemne si asa 
mai departe. Accesul acolo si din nou zic ca ar fi de apanajul politiei, accesul acolo este 
interzis si din partea dintre centru si din partea aferenta Practiker-ului, pentru ca la fiecare 
strada este semnul de sarcina maxima 3,5 tone. Politia ar avea toate motivele sa-i 
sanctioneze pentru ca au incalcat acest semn, plus ca este o parcare de masini de mare 
tonaj acolo si nu se mai termina odata. Toata lumea stie deja s-a transformat intr-o parcare 
neautorizata a masinilor de mare tonaj.”   

Dl. consilier Radu Nitu „as vrea sa ridic si eu trei probleme mi le-au adus la 
cunostinta cetatenii din municipiului Focsani. Una ar fi d-le Primar daca se poate montata 
cabina de vis-a-vis de Muzeul de Istorie, este o cabina pe partea dreapta, in statia de 
autobuz, care nu este folosita pentru ca de acolo mai este o statie pana la gara si invers pe 
partea stanga nu este nici o cabina pentru cetateni ca sa aiba protectie pentru ploaie sau 
alte intemperii. Deasemenea cred ca este nevoie de acum si a venit timpul sa fie montata o 
cabina statie de autobuz la gara pe partea stanga pentru ca autobuzele opresc pe partea 
dreapta si vin in statie inainte de a pleca cu cateva minute pentru a lua cetatenii si la fel si 
acolo se impune montarea unei cabine noua. A doua problema, l-as ruga si pe dl. consilier 
Ionel Preda, pentru ca a facut un juramant aici in fata Consiliului local si a noastra, 
iluminatul stradal in cartierul Mindresti lipseste, cam trei sferturi, de trei saptamani, este 
vorba de un releu care banuiesc ca apartine electricii si v-am ruga daca se poate sa se 
inlocuiasca. A treia problema ar fi cainii acestia comunitari care nu dau pace in municipiu, 
cat si in cartierul Mindresti. In zona blocurilor unde sunt adusi mai nou din zonele 
invecinate, din comunele invecinate Mindrestiului, chiar si din Focsani sunt lasati pe acolo 
si creeaza neplaceri pe acolo cetatenilor din aceasta zona. As incheia cu o problema pe 
care nu am ridicat-o pana acum cand a fost discutie privind reorganizarea pietei. Noaptea 
va fi un sfetnic bun pentru toata lumea. Cred ca este bine d-le Primar sa primeze si sa 
avem grija de oamenii, cetatenii care vor fi redusi cu 25% din functii. Banuiesc ca d-nii 
consilieri, in special d-na consilier Doina Fodoreanu, desi dansii luasera o hotarare inainte, 
este bine sa ne intalnim din nou si daca se poate sa  revenim cu un proiect de hotarare 
pentru ca sunt si alte judete din tara care au creat asemenea situatie si au avut pe primul 
loc omul, adica sa nu dea in somaj sau sa-l disponibilizeze. Eu cred ca noaptea va fi un 
sfetnic bun pentru noi aicea si in zilele urmatoare daca este posibil sa gasim o alta formula 
poate acea prima pe care ati spus-o dumneavoastra pentru ca sunt foarte multe activitati 
care ne sunt necesare, noua municipiului Focsani.”   

Dl. consilier Daniel Gongu „d-le Primar, pentru ca d-na predesinte de sedinta nu m-a 
lasat sa vorbesc la proiectul de hotarare cu bugetul, am si eu o intrebare pentru 
dumneavoastra. Se diminueaza cu 80 mii lei, chestuielile cu intretinerea spatiilor verzi, asta 
inseamna ca se reduc acesti bani si din toaletarea, curatarea copacilor? Pentru ca in 
cartierul sud, va spun sincer dupa furtunile care au fost m-au sunat cel putin 5-6 cetateni 
care spuneau ca le-au cazut pe masini, pe strazi nu poti sa mergi din cauza crengilor 
uscate care cad din copaci si ma gandesc ca avem nevoie pentru intretinerea acestor spatii 
si nu stiam daca intretinerea spatiilor verzi, inseamna si toaletatea acestor copaci. Sa 
inteleg ca nu am nici un raspuns sa le dau, pentru ca este o problema foarte grava nu 
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numai in cartierul sud, am vazut cu totii ca in tot municipiul s-a intamplat acest lucru. Am si 
eu o intrebare, am inteles dl. viceprimar Bogdan Matisan se ocupa de locurile de joaca, 
oamenii au nevoie pentru copii, nu sunt locuri in sud, s-a gasit vreo solutie? Un domn din 
cartierul sud de pe langa Mausoleu vroia acolo si am fost si am si vazut acea locatie si ar fi  
un loc de joaca perfect, in spatele Mausoleului, s-a si curatat pe acolo. Exista vreo sansa 
sa fie amplasat acolo?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „din pacate nu.” 
Dl. consilier Daniel Gongu „s-a astfaltat de vreo luna si jumatate str. Bucegi, care 

acum a fost taiata in doua puncte, un punct este in fata Policlinicii nr. 2, iar un punct 
aproape de Monitorul de Vrancea, sunt sanse sa fie reparate ca tocmai a fost turnat acel 
astfalt?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „se va face ridicarea la cote si se va mai tura un strat.” 
Dl. consilier Daniel Gongu „exista banii necesari pentru a continua aceste lucrari?” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „daca se aproba acel imprumut de catre comisia 

aceea de pe langa Ministerul de Finante.” 
Dl. consilier Daniel Gongu „m-a durut inima cand am vrut sa initiez un proiect de 

hotarare pentru premierea a cinci sportivi cu rezultate deosebite, care au fost omisi si suma 
era de 1.300 lei pentru acei sportivi, au fost omisi la premierea care a avut loc acum la 
Zilele municipiului Focsani. Stiu doar un singur lucru ca unul dintre ei care este campion 
national al Romaniei la proba de 800 m, care va reprezenta tara si respectiv, municipiul 
Focsani la balcaniada, nu are cu ce sa alerge, aici am promis ca ma duc joi la Bucuresti si-i 
fac rost de un echipament, adica ii cumpar efectiv din buzunar lui si unui alt campion 
national mai nou acum, de week-endul trecut la 300 m garduri. Nu au cu ce sa alerge 
sportivii nostri si sa mi se dea raspunsul ca nu exista 1.300 lei sa premiem acesti copii, nu 
mi-a placut. D-le Primar, Pasajul Cimpineanca este o foarte mare problema. Stiti bine, s-a 
scris si in presa, ca se inunda permanent, la o ploaie abundenta nu mai trec masini. Un 
cetatean al municipiului Focsani, platitor de taxe si impozite, a ramas acolo, i s-a stricat 
masina pentru ca a tras apa in motor. Cand credeti ca putem rezolva aceasta problema? O 
ridic de doi ani de zile de cand sunt consilier local. Este posibil anul acesta?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „cred ca odata cu derularea acestui proiect de 17 
milioane, este inclus Pasajul Cimpeneanca preluare apei din pasaj, iese in Vilcele, 1 
Decembrie si este prins in proiect. Depinde cum se fac licitatiile si de cum se da ordinul de 
incepere a lucrarilor. Cam cand credeti d-le director Gheorghe Vasilescu ca incepem in 
zona aceea acolo?” 

Dl. Gheorghe Vasilescu, director SC CUP SA „a fost finalizata etapa licitatiilor si in 
urma acesteia se vor putea incepe lucrarile in cursul acestei toamne.” 

Dl. consilier Daniel Gongu „si astfaltarea. Aici ma refeream daca este inclusa suma 
pentru astfaltare in acel proiect.” 

Intervine dl. consilier Neagu Nistoroiu „aveam o intrebare, dar mi-a luat-o inainte dl. 
consilier Daniel Gongu, pana cand se va pune in practica acest program si dati-mi voie sa 
fiu putin sceptic, ca nu in acest an, probabil anul viitor, vom avea nu numai ploi de vara, 
vom avea si ploi de toamna si probabil ca vor fi mai abundente sau poate nu, dar putem, 
zic eu, la aceasta data sa folosim acele camine existente, sa repompam ducand in aval 
ajutand putin ca sa nu mai intre in presiune cu niste pompe in zona cand se intampla 
asemenea situatii. Caminele care sunt acum in zona pot fi considerate ca acele recipiente 
de stocare si ar fi solutia ideala. Cred ca ar trebui de analizat si situatia aceasta, creata asa 
o anexa, o retea auxiliara, cred ca nu ar costa mult si aveti si dotarea sa o faceta ca sa 
ducem spre aval, ca sa nu mai intre in presiune, ca sa nu mai intre de fiecare data sa se 
astepte cate o ora, doua. Sunt si care cunosc zona, sunt si care nu cunosc zona, 
tranziteaza orasul nostru si stau blocati acolo.” 
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Dl. consilier Daniel Gongu „inca doua mici problemele mai am. Exista acea solicitare 
a d-lui administrator Vintila Petre pentru a se face macar un proiect la parcarea pe care 
dumnealui a solicitat-o pe str. Al. Vlahuta. Stiu ca am discutat-o de mai multe ori, exista 
vreo sansa la o eventuala urmatoare rectificare bugetara, macar banii pentru proiect?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „nu stiu ce vom face cu banii care vor rezulta din 
reducerea de 25% de la salarii si 20% de la cheltuieli materiale. In conditiile in care 
Guvernul o sa-mi dea voie sa folosim banii acestia pentru investitii atunci vom putea purta 
o discutie.” 

Dl. consilier Daniel Gongu „exista o mica problema si o intrebare din partea mea, 
lucrarile incepute ai banii pentru finalizare? Pentru ca se va incepe scoala acum si sunt 
lucrari incepute la scoli. Vorbesc despre asta pentru ca m-a sunat astazi un domn 
administrator de la sud, este o lucrare inceputa la blocurile acelea refacute acum de 
curand, anvelopate, exista o lucrare a ENET-ului, daca nu ma insel. Acea lucrare am 
inteles ca stagneaza de ceva timp acolo, nu se lucreaza. Domnul acela mi-a spus ca ar fi 
posibil sa nu fie terminata lucrarea aceea pentru ca nu exista fondurile necesare sau a 
intervenit o problema, s-a gasit o problema acolo cu latimea canalului pentru tevi. ” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „eu astazi am fost acolo si se lucreaza, ieri am fost 
acolo si se lucra. Este vorba despre o nota de comanda, pentru lucrari care nu au fost 
prinse in deviz.” 

Dl. consilier Daniel Gongu „exista sansa sa platim, pentru ca vine iarna acum si este 
vorba despre lucrari la apa calda.” 

D-na Natasa Nemes „acei bani sunt prinsi in rectificare.” 
Dl. consilier Vasile Pintilie „cu totii stim ca anul acesta a fost un an mai deosebit din 

punct de vedere al regimului pluviometric. Faptul ca, chiar daca cei de la Directia de 
Dezvoltare si-au facut datoria si au venit si au dat doua, trei coase poate, in zonele de 
spatii verzi si chiar ma bucur ca arata verde orasul si Agentia de Mediu trebuie sa fie 
multumita ca intr-adevar se vede si Focsaniul mai verde, mai ecologic. Totusi mai sunt 
necesare datorita acestei abundente de apa intrarea inca o data mai ales pe unele zonele 
in puncte unde se circula mai mult si ca sa nu mai zaca boschetarii prin boscheti este bine 
sa fie inca o data intrat la cosit. E vorba de piateta din Bahne, parcul din Bahnel care-l 
numim si al olandezilor, e vorba de parcul Arges, chiar si in zona parcului Schuman, ar mai 
trebui intervenit in zona adiacenta blocurilor, pentru ca intr-adevar chiar daca asociatiile de 
locatari au niste atributii, zic eu ca totusi o mana de ajutor n-ar strica avand in vedere faptul 
ca avem si tehnica necesara pentru a aduce la un covor uniform. O alta problema, zic eu 
ca ar trebui sa o avem in vedere si am mai rugat intr-o alta interventie de a mea, statiile de 
autobuz dupa Pastia care efectiv au denaturat zona respectiva prin faptul ca este o 
abundenta foarte mare de cetateni care se urca in mijloacele de transport si folosesc acele 
doua statii. Din punct de vedere al sigurantei in circulatie sunt probleme, avand in vedere 
ca statiile sunt la o distanta foarte mica de trecerea de pietoni si impieteaza ca mod de 
racordare. Din al doilea considerent am stricat intrarea in parcul Schuman. As vrea sa 
reanalizam toata aceasta problema, nu este de aratat cu degetul, dar eu zis sa reanalizam 
aceasta problema si cred ca avem si specialistii necesari si sa gasim o alta solutie de a 
muta acele doua statii chiar daca ele au devenit o obisnuita pentru ultima perioada de timp. 
Stiti foarte bine ca am dezbatut un proiect de hotarare legat de toate aceste vehicule de 
transport in comun si din interior si din exterior. Totusi ridic aceasta problema pentru ca 
fereasca Dumnezeu se pot intampla multe necazuri avand in vedere ca acolo este trecerea 
de pietoni care impune oprirea. Oprirea se realizeaza de multe ori de doua trei masini chiar 
in dreptul trecerii, esti tentat sa treci in momentul cand autovehiculul respectiv este 
stationat si atunci se pot intampla nenorociri. Mai mult faptul ca aveam o zona verde acolo, 
a fost astfaltata, iar partea de covor verde si de liziera aceea formata care a fost tunsa, 
aranjata de catre cei de la Directia de Dezvoltare s-a deteriorat. In interiorul parcului toate 
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acele plante ornamentale, care ma bucur ca au putut sa fie intretinute in cele din urma s-au 
deteriorat. Nu spun ca zona dinspre biserica, copiii din acel cartier nu au un spatiu de 
joaca, nu au un teren de sport mai aproape decat Scoala nr. 3 unde din anumite ratiuni, 
sunt fugariti si de acolo, ai distrus covorul si copaceii care s-au plantat in primavara. Pacat 
ca in fiecare an intervenim, plantam si nu intretinem. Era o perioada de timp o protectie cu 
gardieni publici in zona si s-a mentinut cat de cat. Dar nu este rezolvata pentru copii 
problema. Deci va rog sa analizam si spatiile de joaca pentru copii, sa vedem, avand in 
vedere faptul ca prin Planul de Urbanism General care se reactualizeaza sa gasim niste 
puncte unde sa le dezvoltam pentru copii nostri.” 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu „d-nilor consilieri, d-le Primar, as vrea sa ridic o 
problema la care am asistat neputincios si poate ca alti d-ni consilieri sau chiar alti cetateni 
care au trecut prin zona si au vazut acoperisul cazut de pe un bloc, putea sa aduca pagube 
si chiar victime. Cred ca aici zic eu ca ar trebui, la acordarea autorizatiei de construire, in 
speta pentru sarpante, poate ca ar fi necesar sa impunem noi cerinte. As vrea sa ma duc in 
zona, ca executia sa fie facuta de societati autorizate, pe care Inspectorul in Constructii pe 
stiu, le cunosc, nu sunt multe si au si cu cine si cu ce, au si utilaje, au si oameni care-si 
poarta responsabilitatea si nu-si permit sa faca niste legaturi cu niste sarme de proasta 
calitate. Nu vreau sa intru in chestii tehnici, ci doar am spus-o asa la modul general si sa li 
se mai permita sa execute in regie proprie. Este de discutat aici, dar nici sa punem in 
pericol vietile cetatenilor nevinovati care au trecut prin zona, si-au lasat masina sau chiar 
trece cu masina prin zona si se trezeste cu acea parte de acoperis peste ei. Cu ani in 
urma, dumneavoastra stiti d-le Primar, am facut o inventariere a copacilor si in speta ne-am 
axat pentru a nu ajunge sa cada, fie pe case, fie pe blocuri, fie tot asa, au ramas la faza de 
marcat, pentru ca nu au mai fost fonduri, nu am mai ajuns cu acel proiect pe care ni-l 
doream, daca defrisam sa mai punem si altceva in loc. Sunt copaci uscati, mari, scorburosi, 
fenomenele meteorologice le vedem cu totii si le simtim, apa ingreuneaza crengile, vantul 
rupe deasemeni ramurile uscate, iar furtuna ii doboara. Aici trebuie sa ne aplicam, astea 
sunt problemele delicate ale administratiei si la care Consiliul sa-si aduca aportul si 
bineinteles sa-si aduca aportul deputatii nostri si in speta cei care sunt la guvernare. Poate 
mai vin si cu un banut la autoritatile locale, poate se mai duc si cu o doleanta a locuitorilor 
orasului nostru. Ce sa mai spun de locurile de joaca, copii nu mai au unde sa se mai joace, 
in curtea scolii, in timpul vacantei nu-i primesc, in strada sunt expusi accidentelor, intre 
blocuri au fost retrocedari obligatorii, in care nu mai au loc comentarii. Eu revin la o 
problema mai veche si ma obsedeaza de o bucata de vreme pentru ca, cred, ca toti o sa 
ajungem prin zona aceea, fie ca ne conducem la cimitir rude, cunoastinte sau chiar 
ajungem noi, la Cimitirul Sudic este nevoie de un racord de apa in extindere, nu este nici 
pe cel existent, o canalizarea si mai mult decat atat alei de a ajunge la locul acela pe care 
probabil nu ni l-am dori si nu am vrea ca sa ne faca sa ne intristam zi de zi ca ne-a disparut 
cineva. Dar mai mult decat atat nu as fi vrut sa revin la ceea ce dl. consilier spunea ca dl. 
deputat Alin Silviu Trasculescu a venit sa ne dea lectii, eu am mai spus-o odata si mai 
aveam pe cineva aici care, cu toate ca-l respect, l-am respectat si-l voi respecta, dar de 
fiecare data ne datea lectii de administratie locala, acum dl. deputat a venit sa ne dea o 
altfel de lectie pe care eu nu am inteles-o. Eu zic ca a fost un incident nefericit in 
deschiderea sedintei si spun asa fie din necunoasterea Regulamentului Consiliului local si 
nu-l invinovatesc, dar puteau colegii sa-l ajute, fie din prea mult zel, dar nu cred ca-l 
caracterizeaza, fie ca o descarcare, dar nu l-am vazut la tribuna Parlamentului de prea 
multe ori, i se taia microfonul sau exista posibilitatea sa i se taie microfonul, aici nu exista 
aceasta posibilitate. Dincolo, fac o paranteze, ca orice persoana care asista sau este 
invitata trebuie sa respecte Regulamentul Consiliului local, a se vedea art. 48, alin. (5) din 
Regumentul de desfasurare al sedintelor Consiliuluilocal. In cazul in care presedintele de 
sedinta observa ca se incalca Regulamentul poate sa dispuna, mai poate sa intrerupa si 
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dezbaterile presedintele conform art. 54, deasemeni orice cetatean, pentru ca nu am 
inteles dansul de ce a accentuat, in calitate de cetatean si nu de deputat, e reprezentativ, 
orice cetatean are dreptul sa se adeseze cu petitii Consiliului local. Dansul nu a vorbit in 
calitate de deputat, a spus-o in calitate de cetatean. Si as vrea sa conchid cu urmatorul 
exemplu, dau exemplu d-lui Presedinte al tarii care chiar daca s-a declarat presedinte 
jucator, cand merge in Parlament nu joaca exact cum vrea dansul, adica are o anumita 
prestanta si este Presedintele tarii, nu trece peste presedintele de sedinta, peste 
regulament, poate de acolo putea sa se inspire, de la Presedintele tarii.” 

Dl. consilier Danut Popoiu „cand m-am inscris la cuvant aveam altceva de spus, dar 
o spun in final ca nu cumva sa imi retezati mocrofonul, trebuire sa iau atitudine pentru ca  
d-nilor consilieri ati parasit sala dumneavoastra. Eu consider faptul ca interventia d-lui 
deputat Alin Trasculescu era necesara dupa ceea ce s-a intamplat acum o luna, dupa 
scandalul mediatic care a urmat. V-as aduce aminte de sedinta cand s-au votat viceprimarii 
si a fost prezenta d-na Raluca Dan. Pe mine atunci m-au trecut fiorii, cu jumatate de ora 
inainte eram in cabinetul d-lui Marian Oprisan si o spus „nu vor fi alesi viceprimarii”, a fost 
gasit descheiat la pantofi dl. Adrian Colin si s-a suspendat sedinta si dumneavoastra ati 
plecat. Si astazi s-a suspendat sedinta, d-na presedinta de sedinta Rodica Boboc nu ati 
spus pentru cat o suspendati, eu luandu-ma dupa suspendarea aceea, am dat sa plec. 
Noroc ca m-a oprit d-na consilier Doina Fodoreanu. Deci vis-a-vis de aceste interventii v-as 
ruga sa le analizam un pic. Eu consider ca era indreptatita interventia d-lui deputat Alin 
Trasculescu. Eu mi-am cerut dreptul la cuvant d-na presedinta de sedinta Rodica Boboc 
pentru a va atrage atentia ca la ultimul proiect de hotarare, eu v-am sugerat sa-l ascultam 
pe dl. Bourcianu, este reprezentantul Consiliului local in AGA acolo la CUP, ori noi am votat 
proiectul de hotarare fara sa il intrebam si pe dumnealui despre ce este vorba. Ati trecut 
foarte repede ori nu stiu daca acum vom mai putea da cuvantul d-lui Bourcianu, daca 
dumneavoastra veti fi de acord, insa eu asta am vrut sa subliniez, faptul ca am solicitat 
acest lucru si ati trecut foarte usor peste solicitarea mea.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „as vrea sa fac si eu cateva aprecieri vis-a-vis de 
deranjul pe care l-a produs dl. deputat Alin Trasculescu. Mai intai as vrea sa spun ca avea 
o datorie morala ca sa ridice aceasta problema. Problema unor situatii grave care sunt pe 
cale de a se produce. Eu cred ca dl. deputat Alin Trasculescu probabil ca are mai multe 
voturi decat oricare consilierii din sala si luate din Focsani si are tot dreptul moral sa-si 
spuna opinia despre anumite situatii. Stiu ca s-a vorbit despre, sa ne lase  sa administram 
Focsaniul, pai haideti sa fim seriosi, cand ai o societate, cea mai profitabila societate, esti 
actionar 99% si vrei sa o dai pe degeaba, asta inseamna adminstrarea Focsaniului? Deci 
aici sunt doua situatii. aceasta societate este profitabila in momentul acesta si datorita 
bunului management care s-a desfasurat in decursul anilor. Si ceea ce se intampla sau 
este pe cale de a se intampla e ca si cum te-ai duce in grajdul unui gospodar, vine unul 
smecher vaca cea mai grasa si mai frumoasa o iau eu, cam asa se vrea a se intampla. Am 
dat pamanturile celei mai profitabile societati si atunci noi cu ce ne mai intretinem in 
municipiul Focsani? Cu taxele de la amaratii cetateni? Asta inseamna administrarea 
Focsaniului? Ca asa s-a spus mai devreme sa ne lase sa administram Focsaniul. Eu cred 
ca orice cetatean din Focsani, probabil ar fi oripilat, de ceea ce vreti dumneavoastra sa 
faceti.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „noi am incercat sa va aratam cat de placut a fost 
discursul foarte lung a d-lui deputat Alin Trasculescu si s-o traiti pe propria piele si 
dumneavoastra cei de pe partea cealalta. Nu stiu de ce a trebuit sa dati exemplul cu grajdul 
d-le consilier Neculai Tanase, dumneavoastra sunteti inginer auto, cu garajul era mai 
frumos, mai elegant.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „mi s-a parut mai sugestiv.” 
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Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „suntem totusi intr-un oras. Stiti foarte bine ca acest 
proiect, preluarea CUP-ului nu este o vointa a cuiva sau o ambitie, sunt proiecte nationale. 
Europa stiti ca este organizata in regiuni, deci unumite servicii nu se mai fac local se fac 
regional. Lucrurile acestea intra pe niste programe care exista in derulare. Ati transformat 
chestia aceasta intr-un fel de jaf care se intampla in patrimoniul municipiului Focsani catre 
nu stiu cine, care este tot public, adica Consiliul Judetean. Ce este Consiliul Judetean? 
Este suma comunitatilor din judetul Vrancea. Oare cine o sa beneficieze daca in Crang se 
va face si se va face un centru de agrement, de afaceri, nu focsanenii 99%? Punem 
problemele asa cu un spirit eminamente politic uitand ca traim in Europa, suntem membri 
Uniunii Europene si trebuie sa respectam cursul acestei entitati politice.”  

Dl. consilier Neculai Tanase „ati spus ca vrem sa facem, ca Uniunea Europeana, ca 
este un proiect regional? Dar scuzati-ma municipiul Focsani, Primaria are 99% din 
actionariat, de ce sa nu se faca in jurul Primariei aceasta investiei? De ce trebuie sa dam 
noi la altii? E ca si cum as avea eu o afacere si ma grabesc sa io dau altcuiva sa o 
administreze, ca eu sunt fraier, cam asa ar fi. Acestea nu se justifica, orice finantare se 
acceseaza pe baza unor proiecte, dar corect facute, nu asa sa ne prostim. Asta inseamna 
prosteala.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „vreau sa anunt Consiliul local ca incepand cu 1 
august voi pleca in concediu pentru anul 2009. Toate problemele pe care dumneavoastra 
le-ati ridicat practic se leaga de bani, se leaga de oameni, se leaga de niste activitati pe 
care noi nu le putem desfasura. Doar traim in acest oras si stim toate aceste probleme pe 
care le-ati semnalat dumneavoastra, le stim. Am luat bani de la spatiile de joaca pentru 
copii, ca sa putem sa mai refacem ceva drumuri in municipiu Focsani. Dl. consilier Radu 
Nitu spunea ca Mindrestiul este sigurul cartier care se incadreaza intr-adevar in reduceri 
50% curent, cainii, am redus si acolo. Sa nu credeti ca in urmatoarea perioada de timp 
activitatea celor de la spatii verzi sau de la salubritate se va imbunatati pentru ca si asa am 
dat vreo 20-30 de oameni afara. Vom mai da 40-50 de oameni, asta este situatia, trebuie 
sa o intelegem, nu putem sa facem mai mult, asta este, atat avem, atata facem. Deci vreau 
sa-i cer scuze d-lui consilier Vasile Dobre, eu cred ca ati interpretat gresit gestul pentru ca 
in momentul in care dl. consilier Gheorghe Stan a spus, eu am anticipat despre ce spunea 
si am facut semn catre dumneavoastra, ca impreuna o sa rezolvam treaba. Este problema 
noastra nu am dat vina pe nimeni,stiu despre ce este vorba, este adevarat ca de mai multe 
ori s-a spus acest lucru. Ii cer scuze si d-nei consilier Doina Fodoreanu, dar sa stiti ca 
organigrama eu trebuie sa o intocmesc privind personalul dintr-o unitate, cel mult putem sa 
o discutam impreuna si s-o supun aprobarii dumneavoastra. Ceea ce am incercat sa fac. 
Am incercat asa cum fac toate unitatile din tara, toate primariile din tara sa-si protejeze 
diferite activitati, este foarte greu sa distrugi acum pentru o perioada foarte scurta, de 
cateva luni, de o perioada poate mai lunga, de un an sau doi. Dar sa distrugi ceva si dupa 
aceea sa incerci sa creezi este mai greu si acesta a fost motivul pentru care am incercat sa 
vin cu aceasta solutie, inca o data va repet si-mi cer scuze ca ma repet, astazi la Agentia 
Nationala a Functionarilor Publici a spus intr-adevar, este corect ceea ce faceti 
dumneavoastra in comparatie cu alte primarii pentru ca ne interesam si noi. Numarul nostru 
de personal este foarte mic in comparatie cu ce au alte primarii din tara. Incepand de 
maine am sa va rog pe cei dintre dumneavoastra care vrea sa participe sa gasim o alta 
forma de organizare, sa vedem o alta schema in conditiile in care pe 5-10 august, daca nu 
ma insel este ultima zi cand trebuie sa avem aprobata aceasta organigrama. Tot ce ati 
spus dumneavoastra aici sunt intr-adevar probleme adevarate. E o problema care nici noua 
nu ne cade bine ceea ce se intampla pe Str. Pastia acolo, ne pare rau ca aveam 
programate 5 sau 6 locuri de joaca pentru copii prinse pe lista de investitii anul acesta. Nu 
o sa le putem realiza, taiem incontinuu plopi, d-le consilier Neagu Nistoroiu, daca vreti sa  
vedeti uitati-va la Texas in fata am taiat niste plopi din aceia grosi, astazi s-a taiat pe 
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Marasesti, incercam sa intram in zona pietei, in limita banilor si utilajelor pe care le avem. 
Aceasta este situatia de fapt pe care o traim si incercam sa facem si noi fata cu ceea ce 
putem.”  

Dl. consilier Vasile Pintilie „stimati colegi eu unul nu ma consider amarat si nici 
familia mea. As vrea daca se poate d-le consilier Neculai Tanase, stiu ati folosit un cuvant 
neadecvat, dar sa fiti atent de acum incolo cum folositi cuvintele. Romanii nostri din 
Focsani nu sunt amarati, familia mea nu este amarata, eu sunt un contribuabil corect. Sa 
nu mai folositi astfel de cuvinte, controlati-va.” 

D-na presedinte de sedinta Rodica Boboc 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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