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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 30 martie  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 30.063.2010, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 753/ 23.03.2010, 
constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 19 de consilieri din totalul de 21 de 
consilieri atat cat alcatuiesc Consiliul local municipal, este astfel indeplinita conditia art. 40 
alin. (1) din legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 Absenteaza de la sedinta d.l consilier Romeo Paul Postelnicu si d-na consilier Doina 
Fodoreanu, care a invocat o  problema de sanatate si saluta prezenta in sala a d-lui Alexe 
Felix, directorul cancelariei Institutiei Prefectului Vrancea. 
 La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 d-na Carmen Grosu – sef serviciu buget – contabilitate; 
 d-na Micsunica Baciu – Director executiv Directia resurse umane; 
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-nul Liviu-Dan Pogorevici – director executiv, Directia  administratie publica locala;  
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-na Carmen Marta Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu fond locativ; 
 d-na Mioara Huica – sef serviciu investitii; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-na  Mariana Gheorghe  – sef serviciu autorizare agenti economici; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public de comunitar de evidenta persoanelor. 
 d-nul Mihai Ciobotaru –director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani; 
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani; 
 d-na Otilia Stoica – director interimar Directia de dezvoltare servicii publice Focsani; 
 d-nul Vasile Velnita – inspector Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani;  
 d-nul Ion Gheorghe – director  Politia Comunitara Focsani; 
 d-nul Valentin Gheorghita – director Ateneul Popular Maior Ghe. Pastia; 
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani; 
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP SALUBRITATE SRL 
 d-na Angela Lungu – director Cantina de Ajutor Social; 

             La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti 
ai mass-mediei locale.  
  Dl. Secretar al municipiului Focsani supune votului procesul verbal al sedintei din 
23.02.2010.  
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Nu sunt discutii si se aproba cu  19 voturi “pentru”. 
Dl. Secretar al municipiului Focsani supune votului procesul verbal al sedintei din 

09.03.2010.  
Nu sunt discutii si se aproba cu  19 voturi “pentru”. 
In continuare, dl. secretar informeaza plenul: „conform procedurii, in lipsa 

presedintelui de sedinta se va proceda la alegerea unui alt presedinte de sedinta. In sala a 
intrat si d-nul consilier Romeo Paul Postelnicu, ca atare, la sedinta sunt prezenti 20 
consilieri din totalul de 21. 
             D-na consilier Rodica Boboc propune pe dl. consilier Vasile Dobre sa fie presedinte 
de sedinta si nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea si in unanimitate de 
voturi acesta este desemnat sa conduca lucrarile sedintei, devenind hotararea nr. 56 
 
In continuare dl. Presedinte de sedinta Vasile Dobre prezinta proiectul ordinii de zi care 
cuprinde: 
 
1. proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local al 
municipiului Focsani, bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul 
local, bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetului veniturilor 
si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, precum si a situatiilor financiare, inclusiv 
anexele la acestea, pe anul 2009;  
 
2. proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului - cadru de evacuare a persoanelor 
care ocupa in mod abuziv locuintele din fondul locativ de stat; 
 
3. proiect de hotarare privind stabilirea procedurilor si criteriilor pentru numirea 
conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani; 
  
4. proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Ateneul 
Popular ,,Mr. Gheorghe Pastia” Focsani; 
                             
5. proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Directia 
de Dezvoltare Servicii Publice Focsani;  
 

6. proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Directiei de Dezvoltare Servicii Publice Focsani, aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 102/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
     

7. proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii si alegerii formei de gestiune a serviciului 
public de salubritate stradala in municipiul Focsani; 
 
8. proiect de hotarare privind aprobarea tabelului nominal reprezentand propunerile de 
atribuire in proprietate a unor suprafete de teren in baza art. 36 alin.(3) din Legea nr. 
18/1991, a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
9. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de laborator clinic, 
situat in municipiul Focsani, str. Bucegi nr. 28, care face obiectul contractului de 
concesiune nr. 20974/22.12.2005, incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si 
Gaspar Garofa; 
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10. proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare pe perioada 01 aprilie 2010-
01 aprilie 2013, catre Casa Judeteana de Pensii Vrancea a spatiului in suprafata totala de 
254, 80 m.p., situat in incinta imobilului din str. Bucegi, nr. 28 Focsani; 
 
11. proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri 
apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, 
pentru extinderea acestora; 
 
12. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii pozitiei nr. 2 din anexa nr. 1 la 
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 75/2009 pentru aprobarea 
concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al 
municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, pentru extinderea acestora; 
 
13. proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 23/26.01.2010 pentru aprobarea inventarului bunurilor care 
alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani; 
 
14. proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr.1-bunuri imobile, la 
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.167/2003 pentru insusirea 
inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Focsani, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 
15. proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului 
Local al Municipiului Focsani nr.109/2009 pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 
suprafetei de 134,54 ha pasune situata in Focsani, Bolotesti si Slobozia-Ciorasti, care 
apartine domeniului public al municipiului Focsani; 
 
16. proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului ,,Reabilitarea sistemului de 
termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul 
conformarii la legislatia de mediu si cresterea eficientei energetice”; 
 
17. proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate ,,Reabilitarea sistemului 
de termoficare urbana la nivelul municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul 
conformarii la legislatia de mediu si cresterea eficientei energetice” si a indicatorilor 
tehnico-economici; 
  
18. proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.289/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici - proiect 
tehnic de executie in faza unica, pentru obiectivul de investitii ,,Reparatii capitale sediu – 
Scoala nr. 7” din municipiul Focsani; 
 
19. 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, modificata si completata si ale HGR nr. 1275/2000; 
 
20. proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in Focsani, 
Cartierul Tineretului – Sud, respectiv Cartierul Brailei solicitat de titularii contractelor de 
inchiriere in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata; 
 
21. proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii comisiei sociale constituita la nivelul 
Consiliului Local al Municipiului Focsani pentru analizarea cererilor pentru repartizarea 
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locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, conform prevederilor HGR nr. 962/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare si desemnarea membrilor acesteia; 
 
22. proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii comisiei sociale constituita la nivelul 
Consiliului Local al Municipiului Focsani pentru analizarea cererilor pentru repartizarea 
locuintelor cu chirie din fondul locativ de stat, conform prevederilor HGR nr. 1275/2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare si desemnarea membrilor acesteia; 
 
23. proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii comisiei pentru eficienta energetica 
care coordoneaza activitatile de reabilitare termica a cladirilor de locuit din municipiul 
Focsani; 
 
24. proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii Comitetului director al Clubului 
Sportiv Municipal Focsani 2007; 
 
25. proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr. 100/257/2008 pentru aprobarea constituirii, la nivelul Consiliului Local al 
Municipiului Focsani, a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism; 
 
26. proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Focsani in Consiliul consultativ organizat la nivelul Cantinei de Ajutor Social 
Focsani; 
 
27. proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului 
Focsani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focsani; 
 
28. proiect de hotarare privind alegerea unui presedinte de sedinta, pentru Consiliul Local 
al Municipiului Focsani, pe o perioada de trei luni, incepand cu luna aprilie 2010; 
 
29. raportul Primarului Municipiului Focsani privind activitatea desfasurata in anul 2009; 
 
30. raport privind activitatea desfasurata de Caminul pentru Persoane Varstnice Focsani in 
anul 2009 si perspectivele activitatii pe anul 2010; 
 
31. raport privind gestionarea bunurilor apartinand domeniului public si privat al municipiului 
Focsani pe anul 2009. 
 
Informari, declaratii politice. 
  

Dl. Presedinte de sedinta Vasile Dobre da cuvantul d-lui Primar Decebal Bacinschi, 
care in calitate de initiator, retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotarare de la punctul 
27, privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani la SC CUP 
SALUBRITATE SRL Focsani. 
             Se supune la vot ordinea de zi fara punctul 27, retras de initiator si se aproba cu 20 
voturi „pentru”.  
 

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
conturilor de executie ale bugetului local al municipiului Focsani, bugetelor 
institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local, bugetelor 
institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetului veniturilor si 
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cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, precum si a situatiilor financiare, 
inclusiv anexele la acestea, pe anul 2009. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 57 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
Regulamentului - cadru de evacuare a persoanelor care ocupa in mod abuziv 
locuintele din fondul locativ de stat. 

D-na consilier Mioara Lazar ia cuvantul: „la cate situatii s-ar putea aplica acest 
regulament. Cate persoane ar putea fi in aceasta situatie? Stiu ca situatia treneaza de 
foarte multa vreme, poate ca regulamentul ar fi trebuit initiat cu mult timp in urma si poate 
nu se ajungea in aceasta situatie, pentru ca multe din persoanele care locuiesc abuziv nu 
ar fi acumulat sume restante atat de mari. In concluzie, luati in calcul ca ma voi abtine la 
adoptarea acestui proiect de hotarare.” 
             D-na Cristina Costin, sef serviciu fond locativ, informeaza plenul ca in blocul G2 din 
cartierul Bahne locuiesc 103 familii din care numai 70 au contracte de inchiriere, iar in 
blocul ISEH, 28 familii au contracte de inchiriere din totalul de 60 care locuiesc in acest 
imobil. 
             Dl. consilier Adrian Colin intreaba daca aceste persoane au avut contract de 
inchiriere si a expirat sau au intrat abuziv in aceste locuinte, iar d-na Cristina Costin 
raspunde: „multi au avut contract de inchiriere, unii dintre ei au plecat la munca in 
strainatate, au lasat altor persoane contractul, noi i-am actionat in instanta, s-a obtinut 
executarea silita, dar cand am fost la fata locului am gasit alte persoane.” 
             Dl. consilier Mugurel Malureanu constata ca „la deplasarea in teren am gasit 
contructii fara autorizatie. Nu stiu cate decizii de a demola aceste cladiri s-au luat. Probabil 
si aceste persoane au fost in legalitate cand au ocupat aceste locuinte si nu stiu de ce nu 
se pot lua si cu ei masuri de a ocupa in mod legal locuintele, sau sa le gasim un spatiu pe 
care sa-l ocupe legal. Nu putem sa aruncam oamenii in strada ca pe niste caini, de aceea 
sustin ideea colegei mele, Mioara Lazar si cred ca toti consilierii PDL nu sunt de acord cu 
masura de evacuare.” 
             Dl. consilier Ioan Liviu Oloeriu intervine: „situatia locuintelor ocupate fara forme 
legale si care genereaza costuri pentru Primaria Municipiului Focsani nu este un lucru nou. 
Faptul ca pana acum nici o familie care locuieste acolo, persoane sarace, de altfel, batute 
de soarta, nu au ajuns in strada dovedeste ca Primaria i-a pasuit pana acum si respectand 
conditia umana, nu s-au luat masuri radicale. Dar de la acest lucru, pana a spune ca un 
regulament nu va fi votat pentru ca ajung oamenii in strada e drum foarte lung. In aceste 
situatii sunt si oameni cu probleme materiale foarte mari si trebuie sa fie ajutati. Este un 
regulament care face un cadru, de aici si pana la evacuare, drumul e foarte lung.” 
             Dl. consilier Gheorghe Stan roaga colegii sa dea niste parghii in mana executivului, 
„pentru ca daca vom continua inca vreo cateva luni astfel, in ceea ce ma priveste eu imi voi 
vedea de treaba. Atat timp cat consideram ca nu trebuie sa avem un regulament nu este in 
ordine. Daca nu facem reguli clare in orasul nostru, cu care viitorul executiv sa se poata 
folosi de ele, ne trezim in campania electorala ca am adunat doar voturi si nu am realizat 
nimic. Consider ca este absolut necesar aprobarea unui astfel de regulament.” 
             Dl. consilier Romeo Paul Postelnicu intervine: „este de esenta in democratie ca 
regulile sa fie respectate. Democratia nu face distinctie dupa avere cand este vorba de 
adoptarea unei legi. Cand nu avem o lege, dam nastere la abuzuri, la interpretari si 
coruptie. Este mai corect sa avem un regulament pe care sa-l discutam, sa-l imbunatatim, 
dar celor care sunt in drept sa execute legea sa li se asigure un cadru pentru executarea 
ei. Cat priveste pe cei care sunt intr-o situatie delicata, avem un cadru normativ care da 
posibilitatea autoritatilor locale sa intervina, sa sprijine si sa asigure celor care sunt in nevoi 
toate cele necesare, dar nu cred ca saracia trebuie sa fie un motiv pentru nerespectarea 
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legii. De aceea cred ca este necesar sa dam un instrument de lucru celor care trebuie sa 
execute legea si sa aiba si un cadru de asigurare a executarii ei.” 
             Dl. consilier Neculai Tanase ia cuvantul: „inteleg ca aceste persoane nu sunt legale 
din punct de vedere al regimului de locuit in acele apartamente, insa cred ca nu putem sa-i 
aruncam in strada fara sa le oferim o alternativa.” 
             Dl. consilier Neagu Nistoroiu informeaza plenul ca „celor care locuiesc in aceste 
apartamente li s-a adus la cunostinta, sub diferite forme, ca au posibilitatea sa intocmeasca 
un dosar prin care sa solicite fie o locuinta sociala, fie o locuinta de la ANL. Multi nu sunt 
din Focsani, de aceea nu au putut sa-si faca dosar, multi sunt plecati din localitate, sau 
poate locuiesc in alta parte, dar au subinchiriat locuinta. Sa nu credeti ca acolo nu exista o 
inventariere, se stie cine sta si cum sta. Prin acest regulament se da posibilitatea sa fie 
executati silit, dar nu vor fi evacuati imediat. Daca persoana a decedat, se da posibilitatea 
ca descendentii sa locuiasca in continuare.” 
             D-na consilier Mioara Lazar doreste sa faca un amendament: „in sedinta urmatoare 
sa se discute proiectul de hotarare si sa se gaseasca posibilitati ca acesti oameni sa aiba 
un acoperis.” 
             Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre considera ca aceasta solicitare nu poate sa 
constituie un amendament deoarece proiectul de hotarare a fost avizat favorabil in sedinta 
comisiei de specialitate. 
             Dl. consilier Gheorghe Stan propune: „sa se faca referire punctual, pe articole, care 
dintre ele afecteaza viata unui cetatean din acest municipiu si acesta va fi modificat.” 
             Dl. Primar Decebal Bacinschi explica: „in municipiul Focsani avem probleme grave 
cu locuintele, unele familii au fost evacuate pentru ca locuintele lor au fost retrocedate, 
altele nu au primit locuinte si sunt pe lista de asteptare. Rog comisia sociala sa faca o 
analiza corecta si sa stabilim in ce conditii se poate obtine un contract de inchiriere. Daca o 
persoana ocupa abuziv o locuinta sa putem lua masuri. Trebuie sa rezolvam problema 
locuintelor in care locuiesc persoane care ar avea dreptul sa primeasca contract, pentru a li 
se da posibilitatea sa-si achite utilitatile, sa ceara exindere de spatiu, etc. Regulamentul 
pus in discutie se adreseaza numai persoanelor care ocupa in mod abuziv un apartament. 
Nu ne propunem sa scoatem pe nimeni afara.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 14 voturi 
„pentru” si 6 voturi „abtinere”, ale d-lor consilieri Mioara Lazar, Adrian Colin, Neculai 
Tanase, Mugurel Malureanu, Daniel Gongu si Cristinel Susu,  devenind hotararea nr. 58 

Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind stabilirea 
procedurilor si criteriilor pentru numirea conducatorilor institutiilor si serviciilor 
publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Focsani. 

Dl. consilier Neculai Tanase intreaba „se scoate conditia de vechime 5 ani si nu 
inteleg de ce? Daca e sa ne referim de Administratia Pietelor Municipiului Focsani, 
consider ca este nevoie de o persoana cu experienta. Nu cred ca un tanar absolvent poate 
ca coordoneze activitatea acestei institutii, pentru ca sunt probleme destul de importante 
acolo.” 
             D-na Micsunica Baciu, director executiv Directia resurse umane si coordonare 
unitati subordonate informeaza plenul ca s-au organizat doua concursuri dar au participat 
anul trecut trei persoane si anul acesta doua, celelalte persoane care s-au inscris nu 
indeplineau conditiile de vechime. 
             In replica, dl. consilier Neculai Tanase: „nu cred ca este un post pentru care sa nu 
gasim un titular. Parerea mea este ca este subiectivism sau probabil ca este cineva 
pregatit sa ocupe acest post si nu indeplineste conditiile. Voi urmari cine va ocupa postul.” 
             Dl. consilier Emilian Bogdan Matisan explica: „motivul pentru care s-a scos 
vechimea de 5 ani in specialitatea functiei este ca nu pot participa mai multe persoane la 
concurs. Sunt categorii de persoane care au experienta in munca de peste 10 ani dar care 



 7 

si-au definitivat studiile in ultima parte a carierei. Nu au acumulat experienta pe specialitate. 
Sunt tineri care nu au acces sa ocupe aceasta functie pentru ca nu au vechimea, dar in 
acelasi timp nu au avut unde sa o acumuleze. Aceasta conditie de 5 ani vechime in 
specialitatea functiei este specifica functionarilor publici nu pentru personalul contractual 
din sistemul bugetar.” 
             „Sunt curios sa vad cine este acel tanar care va castiga concursul”, este interventia 
d-lui consilier Neculai Tanase.  
             „Cred ca am fost inteles gresit, nu eliminam experienta in munca, pentru ca 
aceasta este necesara, avand in vedere responsabilitatea pe care o cere postul ci eliminam 
experienta in functie”, precizeaza dl. consilier  Emilian Bogdan Matisan. 

Dl. consilier Danut Popoiu precizeaza: „nu mi se pare corect sa vin pe o functie de 
conducere dupa un an sau doi de munca. La art. 3 se cere copia sau originalul fisei de 
evaluare a performantelor profesionale individuale, sau, dupa caz, recomandare de la 
ultimul loc de munca. Daca venim dupa primul an de la absolvirea facultatii, cine ne da 
recomandarea, sau este vorba de altfel de recomandari pe care noi nu stim sa le citim  
printre randuri si mai intreb ce specialitate trebuie sa aiba cel care sa ocupe postul la Piata. 
Ce facultate trebuie sa aiba? Facem fisa postului dupa ce se inscriu oamenii sau trebuie sa 
stim dinnainte cine se poate inscrie sau nu. Trebuie sa stim de la inceput cine poate sa 
candideze pentru o astfel de functie.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 13 voturi 
„pentru” si 7 voturi „abtinere”, ale d-lor consilieri Mioara Lazar, Adrian Colin, Neculai 
Tanase, Danut Popoiu, Mugurel Malureanu, Daniel Gongu si Cristinel Susu, devenind 
hotararea nr.  

Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
organigramei si statului de functii pentru Ateneul Popular ,,Mr. Gheorghe Pastia” 
Focsani. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 60 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
organigramei si statului de functii pentru Directia de Dezvoltare Servicii Publice 
Focsani. 

Dl. consilier Romeo Paul Postelnicu intreaba pe d-nul Secretar Eduard Marian 
Corhana daca organigrama a fost aprobata de Agentia Nationala a Funtionarilor Publici, iar 
d-na Micsunica Baciu raspunde: „Directia de Dezvoltare Servicii Publice este subordonata 
Consiliului Local al Municipiului Focsani si salariatii sunt personal contractual, in acest caz 
nu este necesar avizul Agentiei Nationale a Funtionarilor Publici.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 61 

Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si 
completarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Dezvoltare 
Servicii Publice Focsani, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr. 102/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 
             Dl. consilier Adrian Colin sesizeaza: „la art. 3, punctul 2, la ce se refera, iar d-na 
Micsunica Baciu precizeaza ca Directia de Dezvoltare Servicii Publice poate efectua 
activitati de amenajare spatii verzi, gradini, sa sape gropi pentru inhumari in cimitire, la 
solicitarea diverselor persoane.  

In continuare, dl. consilier Adrian Colin doreste sa i se explice la ce se refera ultimul 
punct: „alte activitati la solicitarea Primariei Municipiului Focsani”, iar d-na Micsunica Baciu 
raspunde: ”Directia de Dezvoltare Servicii Publice poate sa execute, tot in urma unei 
solicitari, reparatii diverse.” 
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Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 62 

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
infiintarii si alegerii formei de gestiune a serviciului public de salubritate stradala in 
municipiul Focsani. 

Dl. consilier Neculai Tanase intreaba: „care a fost rationamentul pentru care s-a 
scindat aceasta societate care deriva din CUP SA Focsani.” 
             Dl. primar Decebal Bacinschi raspunde: am trecut activitatea de salubritate inapoi 
la Directia de Dezvoltare Servicii Publice din mai multe motive:  
       1. la Directie noi nu venim cu recapitulatie la situatiile de lucrari; 
       2. Nu am mai lucra la norma, pentru ca se platea pentru fiecare metru patrat si oamenii 
ar putea sa mature 8 ore pe zi; 
       3. S-ar reduce cheltuielile; 
       4. Cu aceleasi costuri vom putea sa angajam personal dublu cat cei existenti. 
             „Inteleg ca ati ales criteriul economic, de aceea ati facut scindarea. Este adevarat 
ca  Serviciul pentru repararea si asfaltarea strazilor a fost scos la licitatie?” este interventia 
d-lui consilier Neculai Tanase. 
             „Nu avem voie sa incredintam unei societati comerciale un serviciu. In conditiile in 
care CUP SRL doreste sa efectueze aceste lucrari va trebui sa participe la licitatie”, este 
raspunsul d-lui Primar. 
             Dl. consilier Neculai Tanase intreaba „daca acest lucru nu presupune mai multe 
costuri din partea Primariei? Ati atras serviciul de salubritate la Primarie pentru a face 
economie, dar externalizati acest seviciu care cu siguranta va generaliza costuri mult mai 
mari.” 
             „Exista posibilitatea sa transformam SRL-ul in directie. Daca sunteti de acord cu 
aces lucru, putem sa incredintam si acest serviciu asa cum am procedat cu serviciul de 
salubritate”, este  explicatia d-lui primar Decebal Bacinschi. 
            In continuare dl. consilier Neculai Tanase: „daca tot exista aceasta societate, 
consider ca ar fi benefic pentru Primarie, nu mai cheltuim in plus si avem si niste locuri de 
munca pe care trebuie sa le pastram. Sunt convins ca in regie proprie costurile ar fi mai 
mici si s-ar pastra si cele cateva sute de locuri de munca.” 
             Dl. primar Decebal Bacinschi spune ca „anul trecut CUP SRL nu a castigat licitatia, 
dar asta nu inseamna ca cei 200 angajati nu au avut activitate tot timpul anului. Daca 
dumneavoastra veti solicita printr-o adresa transformarea CUP SRL in directie, noi suntem 
obligati sa initiem un proiect in acest sens si se va lua o decizie.” 
             Cred ca e mai bine sa tinem la ceea ce are Primaria si sa nu instrainam  sau sa ne 
debarasam de niste servicii, care, bineinteles ca pot fi perfectionate.” 
             Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre intervine: „din pacate trebuie sa scoatem la 
licitatie aceste lucrari pentru ca legea ne obliga. CUP SRL va putea sa ajunga directie in 
cadrul Consiliului local.” 
             Dl. consilier Mugurel Malureanu considera ca „in pretul lucrarilor este prinsa si un 
contract de garantie, pentru ca licitatiile sunt castigate de societatile care ofera un pret mic 
dar nu au garantie. De ani de zile asfaltam aceleasi strazi. Poate ca o oferta la un pret mai 
mare cuprinde si o garantie de 10 ani, ca in strainatate.” 
             Dl. presedinte de sedinta intreaba pe d-na Mioara Huica ce perioada de garantie 
se asigura pentru asfaltare, iar aceasta il informeaza ca pentru asfaltare se asigura 24 luni 
si pentru plombare, intre 6 si 12 luni. 
              Dl. consilier Vasile Pintilie ia cuvantul: „daca societatea se va transforma in 
directie, lucrarile se vor face fara situatie de lucrari si costurile vor fi mai mici, daca lucrarile 
se realizeaza cu procedura de licitatie publica, e cu totul alta problema. Sunt doua lucruri 
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distincte, una este procedura de asternere a covorului asfaltic si alta este ce se discuta 
acum vis a vis de mijlocul fix care trebuie gestionat.” 
             Dl. consilier Adrian Colin intreaba „de ce a fost mutat serviciul de salubritate catre 
CUP SA si intreaba cum a fost societatea anul trecut, pe profit, pe pierdere, pentru ca se se 
pare ca se incearca dezmembrarea CUP SA. Maine, poimaine vom scoate si serviciul de 
asfaltari, apoi serviciul de colectare a gunoiului menajer si am pus-o pe chituci. Facem 
licitatii pentru aceste servicii si le dam catre o societate privata sau alta.” 
             Printr-o hotarare de consiliu local am transferat serviciul de salubritate stradala la 
CUP SA pentru ca preturile erau mai mici, dar acum au crescut exagerat si pe viitor vom 
plati dublu. De aceea acum este mai eficient sa trecem serviciul la Directia de Dezvoltare 
Servicii Publice, unde actionar majoritar este Consiliul Local. CUP SA va ramane cu Statia 
de asfalt si canalizarea. Dumneavoatra sunteti cei care decideti daca se va transforma in 
directie”, este raspunsul d-lui primar Decebal Bacinschi. 
              Dl. consilier Neculai Tanase considera ca „nu intotdeauna pretul este un criteriu, 
trebuie sa existe doua criterii, calitate – pret, 6 luni fiind o perioada foarte mica de garantie.” 
              „In caietul de sarcini noi stipulam conditiile, dar daca societatile au certificat de 
calitate a materialelor, IGSIC atesta lucrarile si se incadreaza in pret. Noi trimitem 
documentele la Bucuresti si nu noi suntem cei care hotaram. Noi doar deschidem plicul sa 
vedem cine a facut oferta cea mai buna”, este explicatia d-lui primar Decebal Bacinschi.  
              D-na consilier Mioara Lazar intreaba daca prin transformarea societatii in directie 
salariul angajatilor va fi mai mic?, iar d-nul primar o informeaza ca acestia vor castiga putin 
la salariu, dar ca se vor diminua salariile inspectorilor de zona. 
              Dl. consilier Gheorghe Stan precizeaza ca „aceasta activitate a mai fost la Directia 
de Dezvoltare Servicii Publice, dar in situatia actuala este mai avantajos sa o dam inapoi. 
Putem verifica daca aceasta activitate este de calitate, altfel nu mai avem nici un control 
asupra ei. Personal voi sustine aceasta varianta.” 
              „Stiu ca s-a alocat 1 mild lei cand s-a infiintat aceasta societate din partea 
Primariei. Cum se impart acesti bani?” intreaba dl. consilier Neculai Tanase. 
             „In momentul de fata nu se pune problema impartirii banilor pentru ca societatea nu 
va desfiinta, ci doar va transfera o activitate catre DDSP Focsani care este in subordinea 
Consiliului Local”, este raspunsul d-nei director executiv Natasa Nemes. 
             Dl. consilier Mugurel Malureanu intreaba daca „legile din Romania va impiedica sa 
solicitati o garantie de 10 ani prin Caietul de sarcini?” 
             Dl. consilier Laurentiu Veber constata ca discutia despre asfalt nu face obiectul 
proiectului de hotarare care este pe ordinea de zi. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu adoptandu-se 
cu 18 voturi „pentru” si 2 voturi „abtinere”, ale d-lor consilieri Adrian Colin si Danut Popoiu, 
devenind hotararea nr. 63 

Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
tabelului nominal reprezentand propunerile de atribuire in proprietate a unor 
suprafete de teren in baza art. 36 alin.(3) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 64 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii spatiului cu destinatia de laborator clinic, situat in municipiul Focsani, str. 
Bucegi nr. 28, care face obiectul contractului de concesiune nr. 20974/22.12.2005, 
incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Focsani si Gaspar Garofa.  

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 65 
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Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea darii 
in administrare pe perioada 01 aprilie 2010-01 aprilie 2013, catre Casa Judeteana de 
Pensii Vrancea a spatiului in suprafata totala de 254, 80 m.p., situat in incinta 
imobilului din str. Bucegi, nr. 28 Focsani. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 66 
 Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului privat al 
municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, pentru extinderea acestora. 

Dl. presedinte al Comisie pentru urbanism si amenajarea teritoriului, Neculai Tanase 
informeaza plenul ca toate cele trei pozitii au primit aviz favorabil.  
             Se supune votului fiecare pozitie in parte, astfel: 

1. str. Bucegi nr. 5, ap. 2; 
Dl. consilier Emil Danut Popoiu intreaba de ce exista diferente de pret pentru un mp, 

pentru ca la pozitia aceasta se percep 17 lei/mp si la urmatoarele sumele sunt mai mari, iar 
d-nul primar raspunde: „pentru extindere locuinte de percepe taxa de 17 lei/mp si pentru 
extindere sediu firma de 31 lei/mp.” 
             Nu mai sunt discutii si se supune la vot, aprobandu-se cu 18 voturi „pentru” si 2 
voturi „abtinere”, ale d-lor consilieri Adrian Colin si Emil Danut Popoiu. 

2. str. Longinescu nr. 42, ap. 1 – se supune la vot, aprobandu-se cu 18 voturi 
„pentru” si 2 voturi „abtinere”, ale d-lor consilieri Adrian Colin si Emil Danut Popoiu. 

3. str. Brailei nr. 18, ap. 1 - se supune la vot, aprobandu-se cu 18  voturi „pentru si 
2 voturi „abtinere”, ale d-lor consilieri Adrian Colin si Emil Danut Popoiu. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 17 voturi 
„pentru” si 3 voturi „abtinere”, ale d-lor consilieri Adrian Colin, Mugurel Malureanu si Emil 
Danut Popoiu,  devenind hotararea nr. 67 
             Dl. consilier Adrian Colin face observatia ca „in conformitate cu Legea nr. 24 care a 
fost modificata anul trecut, numai spatiile verzi aferente locuintelor de condomeniu sunt 
considerate spatii verzi, iar concesionarea nu poate fi facuta decat de catre persoane 
juridice si pentru obiective socio-culturale. Constructiile cu altfel de destinatie sunt interzise 
si as dori sa se tina cont pe viitor de aceasta conditie.” 
             Dl. consilier Ioan Liviu Oloeriu ii reproseaza antevorbitorului sau: „ati tinut secret 
aceste lucruri si ne-ati lasat sa votam stiind ca aceste lucrari nu sunt legale.” 

Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
modificarii pozitiei nr. 2 din anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr. 75/2009 pentru aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor 
terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente 
constructiilor existente, pentru extinderea acestora. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi 
„pentru” ” si 1 vot „abtinere”, al d-nei consilier Mioara Lazar,  devenind hotararea nr. 68 

D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu nu se afla in sala. 
Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si 

completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 23/26.01.2010 
pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 
municipiului Focsani.  

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 69 

Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si 
completarea anexei nr.1-bunuri imobile, la Hotararea Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr.167/2003 pentru insusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului 
public al municipiului Focsani, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 19 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 70 

Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea si 
completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr.109/2009 pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetei de 134,54 
ha pasune situata in Focsani, Bolotesti si Slobozia-Ciorasti, care apartine domeniului 
public al municipiului Focsani.  

D-nul consilier Romeo Paul Postelnicu revine in sala. 
           D-nul consilier Daniel Gongu propune un amendament in sensul ca „proiectul de 
hotarare sa fie valabil pe perioada acestui mandat, poate viitorii consilieri locali vor avea 
alte opinii.” 
             Nu mai sunt discutii si proiectul de hotarare se supune votului in forma initiala, 
obtinand 20 voturi „abtinere”. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui consilier Daniel 
Gongu, pe o perioada de 2 ani, respectiv 2010-2011 si se adopta cu 20 voturi „pentru”,  
devenind hotararea nr. 71 

In cei 134 ha sunt inclusi si cei 100 ha care au facut obiectul schimbului de teren 
dintre Primarie si SC ENET SA? Este intrebarea d-lui consilier Mugurel Malureanu, iar      
dl. Presedinte de sedinta Vasile Dobre ii raspunde negativ. 

Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
cofinantarii proiectului ,,Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul 
municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de 
mediu si cresterea eficientei energetice”. 
             Dl. consilier Adrian Colin intreaba daca „aceste valori sunt din cauza unor calcule 
gresite sau din cauza actualizarii cursului monedei Euro?” 
             In devizul studiului de fezabilitate, la anumite taxe nu era perceput TVA, ulterior s-a 
perceput TVA pentru aceste taxe” este raspunsul d-nei Eugenia Dragusanu, inspector in 
cadrul Compartimentului proiecte.  

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 72 

Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
studiului de fezabilitate ,,Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul 
municipiului Focsani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de 
mediu si cresterea eficientei energetice” si a indicatorilor tehnico-economici. 
             D-nul consilier Emil Danut Popoiu intreaba daca studiul de fezabilitate a fost platit, 
iar d-na Eugenia Dragusanu, raspunde afirmativ, „costul a fost suportat de PHARE. Ni s-a 
recomandat sa abrogam vechea hotarare si sa adoptam alta cu modificarile survenite.” 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 73 

Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.289/2007 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici - proiect tehnic de executie in faza 
unica, pentru obiectivul de investitii ,,Reparatii capitale sediu – Scoala nr. 7” din 
municipiul Focsani. 
             D-na consilier Mioara Lazar ia cuvantul: „am facut parte din Consiliul de 
Administratie al Scolii nr. 7 si stiu ca in anul 2007 s-a alocat o suma importanta pentru 
reabilitarea scolii. Mai stiu ca s-a schimbat tabla si s-a intrat si pe partea de reabilitare in 
interiorul scolii. Constat ca este vorba de 3 mild lei si vreau sa stiu de ce sunt necesari atat 
de multi bani acum. Fac precizarea ca pana in anul 2007 Scoala nr. 7 nu a beneficiat de 
nici o reparatie capitala. Atunci s-au realizat niste lucruri frumoase.” 
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Dl. primar Decebal Bacinschi raspunde: in acea locatie s-a mutat gradinita 23 si a 
fost necesara executarea unor modificari.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan “eu stiu ca acolo la Scoala nr. 7 s-au facut niste treburi 
si la un moment dat, daca ne aducem aminte tot in sedinta de Consiliu local, aveam 
probleme mari cu gradinitele, s-au gasit niste solutii. Din cate stiu eu s-au facut anumite 
lucrari si n-am putut sa le decontam, cand trebuia sa le decontam, iar referitor la suma sa 
se spuna ca e mare sau mica, el nu pot sa ma pronunt, nici nu sunt de specialitate si nu 
stiu daca intr-o sedinta a Consiliului local noi putem sa fixam niste valori, adica neavand 
niste calcule.” 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 74 

Se prezinta punctul 19 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, 
modificata si completata si ale HGR nr. 1275/2000.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 75 

Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea unui 
schimb de locuinte ANL situate in Focsani, Cartierul Tineretului – Sud, respectiv 
Cartierul Brailei solicitat de titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu 
Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu “nu este un comentariu, ci o intrebare mai precis. Dl. 
secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana sau un membru al comisiei poate spune 
daca in legea la care se face vorbire Legea nr. 114 este reglementat in mod expres 
schimbul si daca in acest caz se indeplinesc conditiile prevazute de lege.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana “in Hotararea de Consiliul Local 
prin care se aprobau criteriile se aprobau si modalitatea de schimb intre persoane atunci 
cand cele doua parti sunt convinse sa-si schimbe locuintele.” 

D-na Cristina Costin, sef serviciu fond locativ “art. 33 din Legea nr. 114 spune ca: 
titularii de contracte de inchiriere pot face intre ei schimb de locuinte, cu avizul autoritatii 
care a aprobat inchirierea sau, dupa caz, al proprietarului locuintei.” 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 20 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 76 

Ia cuvantul dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “aici ca si procedura ar trebui sa 
vedem pentru ca avem un numar de 6 proiecte de hotarare cu nominalizari de persoane si 
cu vot secret. Cred ca ar fi bine sa facem propuneri pentru fiecare comisie in parte, sa 
facem buletinele de vot. 

Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
reorganizarii comisiei sociale constituita la nivelul Consiliului Local al Municipiului 
Focsani pentru analizarea cererilor pentru repartizarea locuintelor pentru tineri 
destinate inchirierii, conform prevederilor HGR nr. 962/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare si desemnarea membrilor acesteia. 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „ce voi spune acum voi repeta ceea ce am spus si in 
media, este un act pana la urma de asumare a raspunderii pentru ca atunci cand iei 
hotarari si ai un vot majoritar asa cum s-a intamplat si astazi, iti asumi si o raspunere, 
aceasta raspundere trebuie sa transmita tot ce inseamna structura Consiliului local. Din 
pacate, vorbesc de grupul PSD nu ne regasim in foarte multe comisii. Un alt motiv pentru 
care am initiat aceste proiecte de reorganizare, este vorba despre respectul fata de 
cetateni, pentru ca in Consiliul local sunt 10 consilieri ai Partidului Social Democrat un pic 
mai putin decat jumatate, dar suficienti ca sa fi fost si ei prezenti in unele comisii de mare 
importanta pentru viata comunitatii. Ce vreau sa mai mentionez este ca nu ne propunem sa 
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monopozitam anumite comisii, comisiile de trasparenta, de importanta vor avea o prezenta 
tripartita, sa spun. Si pentru ca vorbeam de media, nu pot sa nu-i raspund omologului meu, 
d-lui consilier Neculai Tanase, ne intereseaza drumurile din Focsani cu raspunderea si in 
aceeasi masura pe care trebuie sa va intereseze si pe dumneavoastra. Si va aduc din nou 
aminte ca unii colegi consilieri ia interesat chiar de anul trecut si au gasit sursa de finantare 
ca sa reparam drumurile din Focsani. Daca ceilalti colegi ai mei initiatori vor sa completeze, 
pot sa o faca, acestea sunt motivele, ne propunem un echilibru, pana la urma suntem la 
jumatatea mandatului si poate ca sunt indreptatiti si alti consilieri sa acceada la unele 
comisii.” 

D-na consilier Mioara Lazar „trebuie sa precizez de la inceput ca aceasta comisie 
din care fac parte a lucrat prompt, a lucrat eficient, astfel incat in cadrul comisiei, asa cum 
spuneam am actionat corect, a monitorizat cu atentie gradul de ocupare al locuintelor ANL 
in paralel urmarind si lista de prioritati care dupa cum stiti, conform legii se actualizeaza 
anual. Asa incat pot spune ca in decursul anilor de cand sunt in aceasta comisie am 
analizat, am verificat si am dat un minim de 60 de repartitii din redistribuire, conform legii. 
De fapt practic, trebuie sa precizez, ca am indreptat si niste lucruri care nu erau tocmai ok 
in anii precedenti. Comparativ cu anul 2004-2006 cand au fost repartizate 104 locuinte, 
trebuie sa precizez ca in perioada urmatoare si eu am facut referire la anii anteriori, pentru 
ca am facut parte din aceasta comisie si in mandatul anterior, consider ca am reusit sa 
rezolvam o parte din cetateni care tot au asteptat an, de an si care pana la urma erau 
indreptatiti si intruneau conditiile de a primi aceste repartii. Poate sunt indeptatiti si colegii 
nostri sa fie in aceste comisii, noi i-am invitat, trebuie sa recunoasteti stimati colegi ca ati 
fost invitatati in aceste comisii, nu ati dorit, este problema dumneavoastra. Intr-adevar 
suntem la mijlocul mandatului si probabil era nevoie si de niste initiative. Nu pot decat sa 
concluzionez si sa spun ca nu am dat nici un fel de iluzie cetatenilor, ci pur si simplu le-am 
dat aceste repartitii, care erau absolut indreptatiti sa primeasca si consider ca ne-am facut 
datoria din plin in aceasta comisie.” 

Dl. consilier George Mardare „d-le presedinte de sedinta Vasile Dobre din nou as 
vrea sa va rog sa nu deturnam subiectul punctelor aflate pe ordinea de zi, nu este un raport 
de activitate in care fiecare sa-si aduca laude, in orice caz activitatea e bine sa fie apreciata 
de altii si nu ne noi insine. Deci corect ar fi sa nu ne abatem de la subiect.” 

Dl. consilier Adrian Colin „prin adresa facuta de grupul consilierilor PSD se spune: 
sa fie restructurate anumite comisii astfel incat sa se asigure participarea reprezentantilor 
grupurilor politice din cadrul Consiliului local respectandu-se configuratia politica de la 
ultimele alegerile locale. Configuratia politica trebuie respectata conform legii in comisiile 
de specialite, ori comisiile de specialitate sunt prevazute in regulamentul de functionare a 
Consiliului local, la art.  24 si aceste comisii sunt: de buget, finante investii, pentru 
amenajarea teritoriului si urbanism, pentru agricultura, cultura, drepturile omului si altele. 
Deci trebuie sa tineti cont ca legea se refera strict la comisiile de specialitate.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „nu cred ca s-a auzit si am spus-o si in media, nu ne 
propunem sa monitorizam, sa evaluam, mai ales ca noi cand participam intr-o comisie nu 
avem indicatori de performanta, reprezentam cetatenii si nu facem altceva decat sa ne 
comportam asa cum dumnealor ar vrea sa procedam in anumite situatii. In ce priveste 
ANL-urile vreau sa va spun ca de cand a fost demarat acest proces, comisiile de 
specialitate care au lucrat, zic eu ca au fost toate foarte bune, inclusiv ultima, comisia care 
functioneaza acum si daca mergem pe istoric as putea sa va spun ca in prima faza 
locuintele ANL se distribuiau dupa un regulament local, apoi a venit legea care a stabilit. 
Vreau sa va spun ca legea care a venit era in proportie de 80%, nu zic copiata, dar era din 
regulamentul de la Focsani si lucrul acesta este verificabil, masurabil. Merituos ca Consiliul 
local a avut niste comisii serioare care si-au facut treaba si chiar au avut activitate creativa. 
In ce priveste ceea ce spunea colegul, dl. consilier Adrian Colin, eu sunt de acord cu 



 14 

dumneavoastra, dar aici apare si aspectul de simetrie, asa cum votul consiliului a 
desemnat membrii in comisii, la fel votul Consiliului local poate sa reorganizeze. Alte 
institutii sunt libere sa interpreteze altfel, probabil vor interpreta.” 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „stimati colegi din punctul meu de vedere 
aceste proiecte care sunt pe ordinea de zi pot sa induca in cadrul Consiliului local tensiuni 
suplimentare care nu-si au locul si nu pentru asta cred ca suntem noi chemati aici sa tot 
schimbam comisii la fiecare majoritate care se creeaza in Consiliului local. Puteam sau am 
putea sa facem lucrul acesta daca intr-o comisie lucrurile nu merg corect sau daca acea 
comisie sau unii colegi de-ai nostri nu si-ar indeplini mandatul in mod corespunzator. Dar 
intrebarea pe care mi-o pun si lucrul acesta il spun din informatiile pe care le am din presa 
si de la o parte din colegii mei din partid, imi pun problema, majoritatea care este in 
Consiliu astazi daca ea va fi si maine si poimaine si pana cand vom avea asemenea 
majoritate si cand nu va mai fi, iar o sa ne trezim cu niste proiecte pe ordinea de zi de a 
modifica si a completa comisiile? Pentru ca eu imi amintesc foarte bine discutia pe care am 
avut-o la vremea cuvenita, atunci cand s-au constituit comisiile si chiar dl. consilier 
Laurentiu Veber a ridicat o problema de o sintagma care este folosita de legiuitor si stiu ca 
in toate comisiile au fost invitati sa participe consilierii celor trei formatiuni politice, ca in 
anumite comisii nu s-a dorit lucrul acesta este o alta chestiune. Adaug urmatoarea 
consideratie, nu cred ca activitatea noastra este mai buna sau mai putin buna daca suntem 
presedinti, secretari, vicepresedinti la comisii, daca in cadrul acestor comisii avem o 
asemenea titulatura contributia noastra este mai notabila. Contributia noastra poate fi buna 
sau mai putin buna asa cum fiecare dintre noi munceste in cadrul acestei autoritati si sigur 
la vremea cuvenita cetatenii vor aprezia prin vot ceea ce am facut noi aici. Personal cred 
ca ar fi corect ca in aceasta etapa cand lucrurile cat de cat s-au mai armonizat la nivelul 
Consiliului local, lucrurile sa nu le complicam si sa nu inducem aceste tensiuni care nu-si 
au locul, in opinia mea, pentru bunul mers al acestei autoritati. De aceea d-le presedinte de 
sedinta Vasile Dobre va rog sa luati act, eu nu voi participa la votul pe care urmeaza 
Consiliul local sa-l dea pe aceste proiecte de hotarare.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „din pacate vad ca se dramatizeaza, nu se introduc 
nici un fel de tensiuni, mai ales ca noi nu suntem specialisti in comisie, orice consilier poate 
sa mearga in comisie si poate merge oricand, vrem noi sa dureze mult, dar reorganizarea 
comisiilor poate sa dureze jumatate de ora sau un sfert de ora si nu vad de ce ar fi tensiuni 
atata timp cat e normal, ca avand aproape jumatate din membri sa fie si ei in comisii. In 
ceea ce priveste si-i raspund si d-nei consilier Mioara Lazar, nu este adevarat decat in 
foarte mica masura 5-10% ca noi am fost invitati sa participam in comisii. Am facut 
greseala si am participat, desi locurile eligibile in comisie erau acoperite de propunerile din 
partea aliantei la acea data si am avut oamenii taiati pe lista si in continuare cand comisia 
era completata cu reprezentanti de la cele doua partide ce mai cautam acolo? Sa punem 
oameni care sa fie taiati? Pentru ca intram in demeniul absurdului, dumneavoastra v-ati fi 
propus oamenii pe care apoi urma sa-i taiati si lucrurile pe care le spun sunt masurabile, 
pot fi verificate in procesele verbale de sedinta, procesele verbale ale comisiilor de vot si 
asa mai departe. Din pacate nu s-a intamplat ceea ce spuneti dumneavoastra, nu a fost o 
atitutine de front de-a noastra, nu participam ca nu suntem la putere, nu, chiar ne-am dorit 
in comisiile de ANL si chiar am dat un sfat si am zis ca e bine sa fie si de la noi cineva si a 
fost taiat si e prezent si chiar poate sa confirme. Haideti sa fim sinceri si sa nu transformam 
un lucru normal, obisnuit, e de rutina aproape si e normal se schimba s-au schimbat sefii 
deconcentratelor, nu este nici o tensiune.” 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „eu cred ca colegul nostru in ceea ce spune 
aduce in prim plan cateva elemente care am fi vrut sa le lasam pentru istorie si cuprinsul 
acelor procese verbale. Sa ne amintim de ce erau acele tensiuni, pentru ca nu se dorea si 
nu cred ca, colegii nostri nu ar fi recunoascut ca la acea vreme era o anumita majoritate si 
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nu erau lasati sa recunoasca acea majoritate si probabil ca acea incrancenare din acele 
momente ale constituirii Consiliului local a condus si la acele lucruri pe care eu nu le 
contest, nu le-am aprobat nici atunci, asa cum nu le aprob nici astazi. Si nu cred si sper ca 
lucrul acesta sa fie bine inteles, am un respect deosebit pentru fiecare coleg din aceasta 
autoritate si nu cred ca o modificare acum a unor comisii poate sa reprezinte un castig 
pentru activitatea Consiliului local. Ca poate sa duca la alte tensiuni, ca poate sa duca la 
revenirea la o incrancenare pe care o credeam trecuta intre copertile dosarelor sedintelor 
de consiliu, eu asa cred sper sa ma insel. Cat priveste exemplul dat de colegul nostru   
dati-mi voie sa spun, desi nu fac obiectul sedintei noastre, ca niciodata nu am fost de acord 
cu politizarea administratiei, inclusiv a serviciilor deconcentrate si mai ales ca am si lucrat 
la acel statut, lucru pe care l-am spus nu stiu de cate ori si in mod public si faptul ca nu s-a 
respectat un statut si faptul ca oameni care nu au avut in vedere faptul ca o administratie 
poate sa functioneze normal numai daca promovam profesionalismul si competenta si nu 
au avut in vedere lucrul acesta, indiferent cum s-au nimit guvernele respective, ne-au 
adaugat, greutati, si ne-au adus in situatia in care suntem astazi ca tara. Si daca vreti o 
apreziere vis-a-vis de administratie, nu cred si sper sa nu ajungem in situatia in care sa 
constatam ca administratia dintr-un vector important de aplicare, de executare, de punere 
in valoare a legilor la national si comunitar sa se transforme intr-o frana si intr-o povara 
pentru noi toti care suntem la nivel comunitar cetateni si la nivel national, ca natie, ca 
popor.” 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre „depolitizarea institutiilor nu poate sa inceapa 
de jos in sus, ea trebuie sa inceapa de sus in jos si sa dea Domnul sa existe niste oameni 
la nivel central care sa promoveze aceste idei si atunci cu siguranta vom putea beneficia si 
noi de ele.” 

Dl. consilier Mugurel Malureanu „de data aceasta o sa fiu de acord cu colegii de la 
PSD, mi-ar fi placut la initiatori sa fie si colegii de la PNL ca sa fiu de acord cu toata alianta 
PSD – PNL. Eu am spus dintotdeauna ca aceste comisii trebuiau reprezentate de membrii 
din toate partidele si mai mult de atat pentru a renunta la aceste tensiuni, ca unii sunt 
membrii, ca altii nu sunt, eu am renuntat, am facut oferta celor de la PSD si le-am cedat 
locul in comisia sociala, dar nu s-a grabit nimeni sa-l ocupe. Cred ca politizam prea mult 
aceste proiecte. La comisia sociala vad ca sunt doua proiecte, sunt de acord cu ele, in 
celelalte comisii nu fac parte si n-as putea spune ca sunt reprezentat sau nu, unii colegi de 
la un partid sau altul, dar pentru cele doua proiecte sunt de acord, sunt de acord si cu 
celelalte daca nu sunt reprezentati si cred ca ar trebui sa votam sa nu mai pierdem 
vremea.” 

Dl. consilier Laurentiu Veber „am avut cu dl. consilier Paul Romeo Postelnicu, un 
numitor si nu de ieri de azi, nu de acum, ci pot spune chiar de 20 de ani, eu unul pot spune 
in continuare ca ne plasam cam pe acelasi plan. Termenii invocati la vremea respectiva si 
daca nu gresesc, e vorba de sedinta de constituire, apoi de alegerea viceprimarilor, au fost 
ponderea si structurarea, unii au optat pentru pondere, altii pentru structura. A invins 
structura si nu a invins ponderea de aceasta data se pare ca a venit randul ponderii si eu 
zic ca este un adevar. Ponderea de fapt reprezinta vointa celor care ne-au adus pe noi aici 
in Consiliul local. Eu cred ca ratiunea va invinge fara doar si poate intre cei 20 sau 21 cati 
suntem aici si nu vor apare noi tensiuni. Pe tanarul nostru coleg dl. consilier Mugurel 
Malureanu eu il felicit pentru pozitia pe care a avut-o, la acest capitol si dovedeste ca de 
fapt vine in sprijinul ratiunii. Profit de aceasta ocazie, de aceasta discutie si vreau sa 
informez Consiliul ca eu mi-am permis in nume propriu si am facut propunere de modificare 
a Legii nr. 215 la nivelul Parlamentului Romaniei, m-am adresat deputatilor existenti acum 
in Parlamentul Romaniei si propunerea pe care am facut-o este urmatoarea: pentru ca 
acea tevatura, acel blocaj care s-a intamplat la noi cu viceprimarii sa nu se mai repete, nici 
la noi si nici in alta parte. Si anume, daca in 30 de zile sau in 3 luni de zile, sigur legiuitorul 
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daca va avea vreodata timp de propunerea pe care eu am facut-o va gandi, nu se va 
ajunge la o solutie in mod automat asa cum bugetul nu ti l-ai adoptat, se blocheaza 
conturile sau se foloseste procentul de 8 – 33% si asa mai departe, in mod automat dupa o 
perioada de vreme viceprimarii sa fie primii de pe listele de consilieri si mai mult decat atat 
trebuie sa avem in vedere cu totii ca ceea ce nu se regaseste la nivelul Consiliului local si 
gaseste la nivelul Parlamentului. Din 6 in 6 luni functie de pondere anumite functii de 
conducere cu exceptia presedintilor se confera partidului care are procentul „x” sau „y, mi 
se pare o chestie fireasca si nu permite un blocaj si noua nu ne trebuie blocaje asa cum nu 
ne-a trebuit de la bun inceput. Eu zic ca fiecare dintre noi se bucura ca dl. primar Decebal 
Bacinschi are cele doua instrumente in persoana celegilor nostri ca viceprimari.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan „s-a vorbit aici de razboaie, de ce s-a intamplat in 
Consiliul local. Prin aceste proiecte noi astazi vrem sa ingropam securea razboiului si vrem 
sa le aducem pe un fagas normal asa cum ar trebui sa se desfasoare lucrurile in Consiliul 
local. Si ca sa va dau dovada faptului ca sunt de buna credinta in ceea ce priveste acest 
lucru, dati-mi voie sa fac primele doua nominalizari din partea PSD sunt d-nii consilieri 
Neagu Nistoroiu si Radu Nitu in prima comisie.” 

Dl. consilier Vasile Pintilie „eu nu am inteles de ce trebuie sa tensionam ceva sau se 
va tensiona ceva, a munci nu inseamna a tensiona, ati asuma o raspundere nu inseamna a 
tensiona. Cand te implici la ceva inseamna ca si muncesti si in acest concept inseamna   
ca-ti asumi si o raspundere, deci eu nu stiu de ce cand muncesti sa te tensionezi, e ceva 
ce nu am inteles si poate imi raspunde-ti si mie ca eu asta nu am inteles.” 

Dl.consilier Paul Romeo Postelnicu „o sa-i explic d-lui consilier Vasile Pintilie, poate 
nu am fost eu suficient de clar in exprimare si o sa-i raspund colegului. Eu am ridicat 
aceasta problema a posibilelor tensiuni in cadrul Consiliului local pentru ca in momentul in 
care venim acum si spunem ca noi suntem cei care avem o anumita majoritate si iata va 
aratam cine suntem noi, atunci sigur un asemenea mod de ati schimba comisiile, atunci 
sigur nu poate fi catalogat ca foarte prietenos si sub astectul acesta. Eu nu spun ca cine va 
fi in comisia respectiva nu va munci, nu voi aprecia niciodata, in sensul acesta spuneam ca 
pot sa apara tensiuni.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „eu vroiam sa multumesc colegilor de la PSD pentru 
recunoasteea activitatii comisiei sociale, pentru eficienta cu care si-a desfasurat activitatea. 
Si-a desfasurat activitatea intr-un mod optim si acum este adevarat ca traim o noua 
majoritate, o noua realitate a majoritatii in Consiliul local, dansii acum probabil vor sa-si 
impuna, desi ei imi aduc aminte ca au fost invitati la momentul respectiv sa faca parte din 
aceasta comisie, dar au refuzat. Daca dumneavoastra considerati ca vreti sa faceti anumite 
modificari la nivelul comisiei avand aceasta majoritate, dar aceste modificari sa se faca intr-
un cadru legal. Comisiile de specialitate intr-adevar se aleg pe timpul mandatului, cele 
sociale nu am nimic impotriva daca consideram ca trebuie o participare tripartita, e foarte 
bine, e la nivelul orasului si as vrea sa fac si eu doua propuneri din partea partidului nostru 
d-na consilier Mioara Lazar si dl. consilier Cristinel Susu, pentru proiectul acesta.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „eu zic ca sa nu mai dam nastere la interpretari, eu     
m-as intoarce la una din primele idei la luarea de cuvant a unui coleg de-a nostru, in sensul 
ca trebuie sa pastram acea proportionalitate. Aceste comisii intotdeauna au avut un rol 
consultativ, adica nu am avut nici un proiect, in experienta a trei mandate care la comisii   
s-a zis nu si care sa nu treaca nici in plen. Eu zic ca sa dam dovada de seriozitate sa 
pastram aceasta proportionalitate. Majoritatea cu voia noastra, cu voia altora  s-a facut 
poate fi respectata, adica in Consiliu aceasta majoritate cu 10 consilieri PSD si cu 4 
consilieri PNL se creaza o noua majoritate, dar in comisii parerea mea ca trebuie sa aiba 
fiecare ponderea, eu nu o sa am pretentii ca lider al grupului liberal intr-o comisie de 5 eu 
sa am 2 sau eu sa am 1 si sa aiba 2 PDL-ul, de ce?  
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Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre „vreau sa va reamintesc componenta acestei 
comisii valabila pana la sedinta de astazi: d-nii consilieri Doina Fodoreanu, Lazar Mioara, 
Mugurel Malureanu, Neculai Tanase si Adrian Colin. Grupul PNL daca are propuneri?” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „noi o avem pe d-na consilier Doina Fodoreanu in 
comisie.” 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre „d-na consilier Doina Fodoreanu, d-nii 
consilieri Gheorghe Stan si Vasile Dobre avem noi. Deci d-na consilier Doina Fodoreanu 
fiind in comisie propunem inca doi atunci pe dl. consilier Gheorghe Stan si subsemnatul si 
atunci retinem aceste propuneri pentru prima comisie. Atunci retinem aceste propuneri d-nii 
consilieri Doina Fodoreanu, Gheorghe Stan si Vasile Dobre de la PNL, d-na consilier 
Mioara Lazar si dl. consilier Cristinel Susu de la PDL si d-nii consilieri Neagu Nistoroiu si 
Radu Nitu de la PSD.” 

Se fac propuneri pentru comisia de numarare a voturilor, o singura comisie. 
D-na consilier Mioara Lazar „din comisia de numarare a voturilor trebuie sa faca 

parte dl. consilier Gheoghe Stan.” 
D-na consilier Rodica Boboc „propun pe dl. consilier Gabriel Padineanu.” 
Intervine dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „e posibil ca unii dintre cei nominalizati 

pentru comisia de numarare sa fie propusi si apoi este o incompatibilitate.” 
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „daca ajuta, am pregatit 

stampila cu mentiunea „votat”. Eu am gandit urmatorul mecanism, lista reprezinta buletinul 
de vot, aparatul redacteaza vine in sala, se distribuie buletinul de vot, se voteaza, se 
introduce in urna, se centralizeaza, se citeste proiectul de hotarare se voteaza dupa care 
distribuim buletinul doi pentru urmatorul proiect de hotarare. In ceea ce priveste comisia de 
numarare a voturilor, corect este ca cei care sunt nominalizati in comisie sa nu faca parte 
din comisia de numarare a voturilor si atunci concluzia este ca pentru fiecare proiect de 
hotarare ar trebui si o comisie de numarare a voturilor.” 

Dl. consilier Gheorghe Stan „d-le secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana 
putem gasi o varianta in care dansii nu au pe cineva care candideaza.” 

D-na consilier Mioara Lazar „eu fac o alta propunere de completare a comisiei, au 
fost renuntari, au fost persoane care nu au dorit sa mai fie, deci se completau comisia, nu 
era nici un fel de problema, asa cred eu ca era cel mai potrivit.” 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre „discutam despre altceva acum, discutam 
despre completarea comisiei de numarare a voturilor.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan „din partea grupului PSD propunem pe dl. consilier 
Laurentiu Veber.” 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre „renunta dl. consilier Gabriel Padineanu, iar 
dl. consilier Laurentiu Veber nu va participa in nici o comisie si fac eu o propunere daca nu 
se supara dl. consilier Paul Romeo Postelnicu,pentru ca nu votati ati putea face parte din 
comisia de numarare a voturilor, a doua propunere si mai trebuie inca o propunere, dl. 
consilier Daniel Gongu. Am ales o comisie valabila pentru toate cele sase proiecte de 
hotarare.In locul d-lui consilier Daniel Gongu este propus dl. Danut Popoiu.” 

Se supune la vot comisia de numarare si validare a voturilor, formata din d-nii 
consilieri Paul Romeo Postelnicu, Lautentiu Veber si Danut Popoiu, si se aproba cu 20 
voturi „pentru”. 
 Ia cuvantul dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „am pregatit 
buletinele de vot cu nominalizarea si in dreptul persoanei casuta sau dreptulghiul in care va 
rog sa aplicati stampila cu mentiunea „votat”. Mentiunea „votat” in dreptul casutei 
consideram buletin vot valabil pentru persoana nominalizata. Avem mai multe propuneri 
decat membrii in comisii, avem 7 si sunt 5 membrii in comisii. Se considera valid buletinul 
care a primit stampila cu mentiunea „votat”. La proiectul de la nr. 21 comisia trebuie sa fie 
alcatuita din 5 membri, propunerile au fost d-nii consilieri Neagu Nistoroiu, Radu Nitu, 
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Mioara Lazar, Cristinel Susu, Gheorghe Stan, Doina Fodoreanu si Vasile Dobre, aici va 
spuneam ca sunt 7 persoane nominalizate, comisia trebuie sa fie din 5 persoane.” 

Comisia constata ca s-au distribuit 18 buletine de vot. Exista 1 buletin de vot nul, 
pentru ca pe acesta nu a fost aplicata nici o stampila, rezultatul votului fiind urmatorul: 
                                                              voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- D-nul Neagu Nistoroiu   14     3  - 
- D-nul Radu Nitu    11     6  - 
- D-na Mioara Lazar             7   10  - 
- D-nul Cristinel Susu     7   10  - 
- D-nul Gheorghe Stan   14     3  - 
- D-na Doina Fodoreanu   12     5  - 
- D-nul  Vasile Dobre   14     3  - 
Dl. consilier Danut Popoiu „o singura chetiune nu s-a lamurit de la bun inceput, un 

om poate sa voteze pe toti sau poate sa nu voteze pe niciunul si cu toate acestea votul nu 
se anuleaza. E o chestiune curioasa pentru mine, eu stiam ca daca la presedintie daca 
gaseai doua voturi pe Geoana si pe Basescu se anula votul, dincoace ii votez pe toti sapte, 
lucrul acesta trebuia stabilit inainte cate stampile punem, nu mi se pare corect ceea ce s-a 
facut.” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana „haideti sa reluam un pic, nu 
mai tarziu sau nu mai devreme luna trecuta s-au ales viceprimarii municipiului, la fel au fost 
propuneri si legea ne spune ca indeplinesc conditia sau sunt declarati viceprimari primii 
consilieri care au obtinut cele mai multe voturi, ori ordinea este 14, 12, 7, niciodata 7 n-o sa 
fie mai mare decat 14, iar faptul ca cineva a votat doar doua persoane asta nu atrage 
nulitatea votului. Votul este liber si secret, nu putem obliga pe nimeni sa voteze pe toti sau 
pe niciunul.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „este un aspect, pana la urma pe noi prin vot ne 
intereseaza exprimarea deciziei de vot, intentiei de vot a consilierului. Este stampila in 
patrat? Sunt doua stampile? Consilierul respectiv a votat doi oameni, intentie clar 
exprimata.” 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „vis-a-vis de obiectiunile care s-au ridicat, noi 
am votat o comisie din 5 persoane. A avut mai multe propuneri, orice consilieri prin votul 
exprimat putea sa fie de acord cu o persoana, cu toate 7, in final dupa ce se numara 
voturile pe care fiecare le-a luat se face un clasament, primii 5 potrivit acestui clasament 
sunt declarati eligibili in aceasta comisie. Nu suntem in situatia, vis-a-vis de exemplul dat 
de dl. consilier Danut Popoiu, nu suntem in situatia in care am alege pe cineva pe o singura 
pozitie, acolo este altceva, vorbesc despre votul la presedentie, dar aici este altceva.” 

Intervine dl. consilier Danut Popoiu „daca am fi avut egalitate de voturi pe pozitia 5 
de exemplu, cum procedam?” 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „era balotaj, urma ca pentru acea pozitie sa se 
mai exercite inca o data votul.” 

In urma votului secret exprimat sunt desemnati ca membri in comisie urmatorii 
consilieri: Neagu Nistoroiu, Radu Nitu, Gheorghe Stan, Doina Fodoreanu si Vasile Dobre. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 12 voturi 
„pentru”, si 5 voturi „abtinere” a d-nii consilieri Adrian Colin, Mioara Lazar, Daniel Gongu, 
Danut Popoiu si Neculai Tanase, dl. consilier Paul Romeo Postelnicu nu a participat la vot, 
iar d-nii consilieri Mugurel Malureanu si Cristinel Susu lipsesc din sala, devenind hotararea 
nr. 77 

Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
reorganizarii comisiei sociale constituita la nivelul Consiliului Local al Municipiului 
Focsani pentru analizarea cererilor pentru repartizarea locuintelor cu chirie din 
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fondul locativ de stat, conform prevederilor HGR nr. 1275/2000, cu modificarile si 
completarile ulterioare si desemnarea membrilor acesteia. 

Dl. consilier Bogdan Matisan “din partea grupului PSD propun pe d-nii consilieri 
George Mardare, Rodica Boboc si Neagu Nistoroiu.” 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “din partea grupului PDL, d-na consilier 
Mioara Lazar si dl. consilier Cristinel Susu si din partea grupului PNL d-na consilier Doina 
Fodoreanu si dl. consilier Gheorghe Stan.” 

Comisia constata ca s-au distribuit 18 buletine de vot. Exista 1 buletin de vot nul, 
pentru ca pe acesta nu a fost aplicata nici o stampila, rezultatul votului fiind urmatorul: 
                                                              voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- D-nul Neagu Nistoroiu   12     5  - 
- D-na Rodica Boboc   12     5  -  
- D-nul George Mardare   11     6  - 
- D-na Mioara Lazar             5   12  - 
- D-nul Cristinel Susu     5   12  - 
- D-nul Gheorghe Stan   13     4  - 
- D-na Doina Fodoreanu   13     4  - 
In urma votului secret exprimat sunt desemnati ca membri in comisie urmatorii 

consilieri: Neagu Nistoroiu, Boboc Rodica, Gheorghe Stan, Doina Fodoreanu si George 
Mardare. 

Dl. consilier Danut Popoiu, as ruga d-le presedinte de sedinta Vasile Dobre sa se 
consemneze faptul ca daca un buletin de vot care are 6 stampile este valabil, iar daca nu 
are nici o stampila nu este valabil.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 12 voturi 
„pentru” si 5 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Adrian Colin, Mioara Lazar, Daniel Gongu, 
Danut Popoiu si Neculai Tanase, dl. consilier Paul Romeo Postelnicu nu a participat la vot, 
iar d-nii consilieri Mugurel Malureanu si Cristinel Susu lipsesc din sala, devenind hotararea 
nr. 78 

Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
reorganizarii comisiei pentru eficienta energetica care coordoneaza activitatile de 
reabilitare termica a cladirilor de locuit din municipiul Focsani. 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “comisia era formata din trei consilieri d-na 
consilier Mioara Lazar, dl. consilier Daniel Gongu si d-na consilier Doina Fodoreanu. Rog 
propuneri.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan “grupul PSD propune pe d-nii consilieri George 
Mardare si Vasile Pintilie.” 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “grupul PDL aveti propuneri pentru comisia 
aceasta? Sa inteleg ca este propus dl. consilier Daniel Gongu, din partea grupului PNL 
propunem pe d-na Doina Fodoreanu.” 

Comisia constata ca s-au distribuit 18 buletine de vot. Exista 1 buletin de vot nul, 
pentru ca pe acesta nu a fost aplicata nici o stampila, rezultatul votului fiind urmatorul: 
                                                              voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- D-nul George Mardare   12    5  - 
- D-nul Vasile Pintilie   12    5  - 
- D-nul Daniel Gongu     6   11  - 
- D-na Doina Fodoreanu   13     4   - 
In urma votului secret exprimat sunt desemnati ca membri in comisie urmatorii 

consilieri: Doina Fodoreanu, Vasile Pintilie si George Mardare. 
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 12 voturi 

„pentru” si 5 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Adrian Colin, Mioara Lazar, Daniel Gongu, 
Danut Popoiu si Neculai Tanase, dl. consilier Paul Romeo Postelnicu nu a participat la vot, 
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iar d-nii consilieri Mugurel Malureanu si Cristinel Susu lipsesc din sala, devenind hotararea 
nr. 79 

Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
reorganizarii Comitetului director al Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007. 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “aceasta comisie are doi consilieri locali si 
acestia sunt d-na consilier Doina Fodoreanu si dl. consilier Daniel Gongu. Propuneri pentru 
aceasta comisie, grupul PSD?” 

Dl. consilier Daniel Gongu „am auzit cand a inceput dl. consilier Liviu Oloeriu sa 
vorbeasca si a inceput cu respectul fata de cetateni cand se face aceasta reorganizare. Va 
intreb stimati domni consilieri de la PSD respectul dumneavoastra fata de sportivii 
municipiului Focsani unde a fost? Pentru ca daca retin bine si ma uit la toti cei 10 care sa 
aflati in fata mea, doar pe dl. consilier Gabriel Padineanu l-am observat de vreo 2 – 3 ori pe 
stadionul municipal. Stim cu totii ca din grupul dumneavoastra a venit propunerea de 
reducere a bugetului clubului sportiv, cu o anumita intelegere pe care vroiam sa discut la 
diverse, pentru ca una s-a discutat cu dl. primar Decebal Bacinshi, alta s-a votat in plen si 
alta suma a ajuns la club, la diverse vom vorbi mai mult. Problema aceasta este, vine de la 
dumneavoastra un consilier local care a diminuat bugetul, vine de la dumneavoastra un 
consilier local pe care eu nu l-am vazut pe stadion sau in sala sporturilor. Problema nu este 
ca pleaca Daniel Gongu de acolo, problema este ca Daniel Gongu s-a implicat foarte mult 
din punct de vedere financiar si moral si apoi este problema ca si nu are cum sa o nege 
cineva si dl. consilier Gabriel Padineanu este si initiator al acestui proiect poate sa confirme 
acest lucru, ca nu a existat meci la care sa nu ma duc si nu stau in tribuna oficiala unde 
aveam dreptul conform abonamentului de 200 lei pe care l-am platit, ci am stat acolo pe 
teren. Este o functie onorifica, nu este renumerata din contra acolo scoti bani din buzunar, 
as vrea ca cel care vine in locul meu sa faca cel putin ceea ce am facut eu la acest club. 
Aceasta este problema mea, eu oricum voi ramane alaturi de sport, am gasit si niste mici 
solutii pentru campionatul viitor prin prisma locului de munca pe care il am, ca director al 
Directiei pentru sport, insa as dori ca cel care vine totusi sa se implice cel putin asa cum  
m-am implicat eu.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „stimate coleg, cu tot respectul va spun ca 
interventiile dumneavoatra frizeaza jicnirea, nu cred ca de la noi sau eu personal ma simt 
jicnit. In opinia dumneavoastra respect fata de cetatenii Focsaniului, eu cred ca in cetatenii 
Focsaniului intra si sportivii, nu facem segregari. Respect nu inseamna sa mergi pe 
stadion. Pe stadion mergi ca ai ce vedea, pe stadion mergi ca esti pasionat, pe stadion 
mergi ca ai un mandat si trebuie sa fii acolo pentru ca sa observi niste lucruri, cum era 
mandatul dumneavoastra. Deci a ne face pe noi ca nu avem respect fata de sportivi, jicniti 
poate viata fiecaruia dintre noi care am facut sport de performanta, etc. A va lega in 
permanenta de faptul ca la buget s-au facut niste modificari si stiti foarte bine ca s-au dus 
banii la scolo, nu i-am luat sa mergem in alta parte, iarasi reiterati acest lucru fiti convins ca 
sportul in vrancea nu o sa piara si nici in Focsani. Pe pozitia pe care sunteti 
dumneavoastra sunt convins ca veti ajuta si va veti implica activ in sport. Nu vad daca 
vreun consilier local ar veni la sedintele consiliului de administratie a CSM Focsani ar fi dat 
afara, oricine poate sa vina sa participe si mai mult decat atat cred ca cuvantul oricaruia 
dintre noi atunci cand vine cu o propunere pertinenta reala, nu este ascultat. Deci va rog 
frumos, eu consider ca ati mers mult prea departe cu afirmatia ca nu respectam sportivii.” 

Dl. consilier Daniel Gongu „un sfat prietenesc este acela, lucru pe care l-am inteles 
de la sportivi, vor sa fie urmariti de cei care conduc municipiul Focsani d-le consilier Liviu 
Ioan Oloeriu, pentru ca asa le dati si lor importanta. Eu am fost pe stadion si inainte sa fiu 
in comitetul director din partea comunitatii am fost si inainte si am si contribuit la bugetul 
Clubului Sportiv Unirea de fotbal, FC Unirea, in 2004 si va pot aduce chitante care se 
apropie de 100 milioane de lei la vremea aceea si aveam 26 de ani si nu ma stia nimeni in 
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municipiul Focsani. Si acum acum cu tot respectul daca retin eu bine la comisia de cultura 
s-a propus injumatatirea bugetului intregului capitol cultra, stiti bine cine a facut propunerea 
aceasta d-le consilier Bogdan Matisan, stiti bine, numai ca bani au fost luati numai de la 
sport.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan „d-le consilier Daniel Gongu o sa aveti in continuare 
ocazia sa sprijiniti sportul vrancean in general si sportul focsanean in mod special prin 
pozitia pe care o aveti dumneavoastra. Mie personal, s-ar putea sa ma insel, mi se pare o 
stare de incompatibilitate intre functia pe care o aveti dumneavoastra ca repezentant al 
unei institutii guvernamentale pe teritoriul judetului Vrancea si statutul dumneavoastra de 
membru in consiliu de administratie a unui club sportiv, indiferent de ce natura este el, de 
drept privat sau de drept public. Va multumesc foarte mult pentru aprecierile pozitive pe 
care le-at avut in legatura cu, colegul nostru dl. consilier Gabriel Padineanu si drept pentru 
care vreau sa inche aceste discutii si sa trec la nominalizari pentru acest punct. Propun pe 
dl. consilier Gabriel Padineanu.” 

D-na consilier Mioara Lazar „propun pe dl. consilier Daniel Gongu.” 
Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre „grupul PNL propune pe d-na consilier Doina 

Fodoreanu.” 
Comisia constata ca s-au distribuit 18 buletine de vot. Exista 1 buletin de vot nul, 

pentru ca pe acesta nu a fost aplicata nici o stampila, rezultatul votului fiind urmatorul: 
                                                              voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- D-nul Gabriel Padineanu   12     5  -  
- D-nul Daniel Gongu     6   11  - 
- D-na Doina Fodoreanu   12     5  - 
In urma votului secret exprimat sunt desemnati ca membri in comisie urmatorii 

consilieri: Gabriel Padineanu si Doina Fodoreanu.    
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 12 voturi 

„pentru” si 5 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Adrian Colin, Mioara Lazar, Daniel Gongu, 
Danut Popoiu si Neculai Tanase, dl. consilier Paul Romeo Postelnicu nu a participat la vot, 
iar d-nii consilieri Mugurel Malureanu si Cristinel Susu lipsesc din sala, devenind hotararea 
nr. 80 

Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea 
Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 100/257/2008 pentru aprobarea 
constituirii, la nivelul Consiliului Local al Municipiului Focsani, a Comisiei tehnice de 
amenajarea teritoriului si urbanism. 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “va informez ca aici va trebui sa facem mai 
multe completari. In primul rand trebuie completata comisia cu cei doi viceprimari care nu 
au avut cum sa participe pentru ca noi nu am avut, dupa cum stim, viceprimari si inafara de 
viceprimarii care sunt si consilieri comisia are si trei consilieri inafara viceprimarilor, sa 
spunem asa. D-nii consilieri Neculai Tanase, Doina Fodoreanu si Neagu Nistoroiu au fost 
in aceasta comisie. Propuneri ?” 

Dl. consilier Bogdan Matisan “nominalizarile sunt: d-nii consilieri Liviu Ioan Oloeriu si 
Neagu Nistoroiu.” 

D-na consilier Mioara Lazar “propun pe dl. consilier Daniel Gongu.” 
Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “grupul PNL propune pe d-na consilier Doina 

Fodoreanu.” 
Dl. consilier Danut Popoiu “d-le presedinte de sedinta Vasile Dobre as vrea sa se 

consemneze in procesul verbal ca ati vorbit cu d-na consilier Doina Fodoreanu si ca 
accepta toate propunerile dumneavoastra pentru ca riscam sa ne trezim la urmatoarea 
sedinta s-o luam de la capat. Ati vorbit cu d-na consilier Doina Fodoreanu?” 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “da, d-le consilier Gheorghe Stan lider de 
grup confirmati discutiile?” 
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Dl. consilier Gheorghe Stan “da d-le presedinte de sedinta Vasile Dobre, asta este 
hotararea grupului.” 

Dl. consilier Danut Popoiu “rog sa se consemneze in procesul verbal.” 
Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “s-a consemnat si prin vocea liderului nostru 

de grup, dl. consilier Gheorghe Stan, ca d-na consilier Doina Fodoreanu, desi lipseste 
astazi din motive de sanatate si-a dat acceptul sa participe la aceste comisii.” 

Comisia constata ca s-au distribuit 18 buletine de vot. Exista 1 buletin de vot nul, 
pentru ca pe acesta nu a fost aplicata nici o stampila, rezultatul votului fiind urmatorul: 
                                                              voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- D-nul Liviu Ioan Oloeriu   12        5   - 
- D-nul Neagu Nistoroiu   12        5            -  
- D-nul Daniel Gongu     6      11   - 
- D-na Doina Fodoreanu   14        3   - 
In urma votului secret exprimat sunt desemnati ca membri in comisie urmatorii 

consilieri:Doina Fodoreanu, Liviu Ioan Oloeriu si neagu Nistoroiu. 
Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 12 voturi 

„pentru” si 5 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Adrian Colin, Mioara Lazar, Daniel Gongu, 
Danut Popoiu si Neculai Tanase, dl. consilier Paul Romeo Postelnicu nu a participat la vot, 
iar d-nii consilieri Mugurel Malureanu si Cristinel Susu lipsesc din sala,  devenind 
hotararea nr. 81 

Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Consiliul consultativ 
organizat la nivelul Cantinei de Ajutor Social Focsani. 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “avem un singur reprezentant, noi ca si 
consiliu, in aceasta comisie, va informez ca este d-na consilier Mioara Lazar.” 

D-na consilier Rodica Boboc “propun pe dl. consilier Constantin Dumitru.” 
Dl. consilier Daniel Gongu “propun pe d-na consilier Mioara Lazar.” 
Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “grupul PNL nu are propuneri la aceasta 

comisie.” 
Comisia constata ca s-au distribuit 18 buletine de vot. Exista 1 buletin de vot nul, 

pentru ca pe acesta nu a fost aplicata nici o stampila, rezultatul votului fiind urmatorul: 
                                                              voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- D-nul Constantin Dumitru   12     5  -  
- D-na Mioara Lazar      5   12  -  
In urma votului secret exprimat este desemnat ca membru in comisie dl. consilier 

Constantin Dumitru. 
Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 12 voturi 

„pentru” si 5 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Adrian Colin, Mioara Lazar, Daniel Gongu, 
Danut Popoiu si Neculai Tanase, dl. consilier Paul Romeo Postelnicu nu a participat la vot, 
iar d-nii consilieri Mugurel Malureanu si Cristinel Susu lipsesc din sala,  devenind 
hotararea nr. 82 

Punctul 27al ordinii de zi: proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului 
Consiliului Local al Municipiului Focsani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focsani, a 
fost retras de pe ordinea de zi de initiator. 

Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind alegerea unui 
presedinte de sedinta, pentru Consiliul Local al Municipiului Focsani, pe o perioada 
de trei luni, incepand cu luna aprilie 2010. 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre solicita propuneri pentru functia de 
presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni. 

Dl. consilier Bogdan Matisan “nominalizarea noastra este dl. consilier Vasile Pintilie.” 
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Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 18 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 83 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre „fac precizarea sa lipsesc din sala d-nii 
consilieri Mugurel Malureanu si Cristinel Susu.” 

Se prezinta punctul 29 al ordinii de zi: raportul Primarului Municipiului Focsani 
privind activitatea desfasurata in anul 2009. 

Se prezinta punctul 30 al ordinii de zi: raport privind activitatea desfasurata de 
Caminul pentru Persoane Varstnice Focsani in anul 2009 si perspectivele activitatii 
pe anul 2010. 

Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: . raport privind gestionarea bunurilor 
apartinand domeniului public si privat al municipiului Focsani pe anul 2009. 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre solicita inscrieri la cuvant pentru punctul 
diverse. La acest punct se incriu la cuvant urmatorii d-ni consilieri: Mioara Lazar, Paul 
Romeo Postelnicu, Neculai Tanase, Adrian Colin, Vasile Pintilie si Daniel Gongu. 

D-na consilier Mioara Lazar „multumesc, am o intrebare si o constatare. Vreau sa 
intreb, dar vad ca nu mai este dl. director Valter Popescu de la ENET, dar vreau sa stiu 
cata pacura s-a cumparat, la ce pret si daca exista o analiza la nivelul Primariei vis-avis de 
ceea ce se cheama ultimele achizitii. Din indiciile noastre se pare ca s-au cumparat in 
ultima perioada pacura la un pret mai ridicat fata de luna trecuta. As recomanda mai multa 
atentie d-lui director Valter Popescu de la ENET si celor responsabili pentru acest lucru 
pentru ca pana la urma acest pret ridicat al pacurii de fapt nu-l platim decat noi toti 
cetatenii. Asta ar fi o problema daca se poate sa primesc un raspuns. Iar a doua chestiune 
este legata de comisia care tocmai a fost invalidata si s-a votat alta comisie pe ceea ce se 
cheama reabilitare energetica. As vrea sa ridic o problema vis-a-vis de comisia care si-a 
desfasurat activitatea, eu cred ca in conditii bune, cu diferenta ca desi au fost foarte multe 
asociatii de proprietari care au depus documentatia in vederea obtinerii banilor pentru 
antifonarea si anveloparea blocurilor, aceste asociatii nu au primit nici un raspuns desi de 
vreo 2 – 3 ani au depus aceasta documentatie. Am sa dau un exemplu concret este vorba 
de Asociatia nr. 213 de pe Stefan cel Mare care are in cont o suma de bani in valoare de 
500 milioane bani vechi si aceasta suma o are de vreo 2 ani si de atunci se tot chinuieste 
sa demareze aceasta actiune de termoizolare. De fiecare data i s-a raspuns de la Primarie 
ca nu sunt bani veniti de la Guvern, desi trebuie precizat sa bani de la Guvern au fost pe 
acest program, dar se pare ca nu au fost bani la Consiliul local sau la Primarie pentru cota 
parte care-i revenea Primariei pentru a sustine acest program. Aceasta asociatie de 
proprietari a ridicat de nenumarate ori problema aceasta, va rog foarte mult daca se poate 
sa rezolvam problema asociatiei 213. Mai sunt asociatii care au banii in cont pregatiti si cu 
documentatia depusa de vreo 2 ani de zile, deci acesti cetateni doresc sa-si faca aceasta 
anvelopare a blocurilor asa incat va rugam frumos sa rezolvam problema aceasta. Noi ca si 
comisie am adus la cunostinta in nenumarate randuri aceasta problema, noua comisie    
sa-si intre in atributiuni si sa rezolve problema.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „legat de pacura si de cat s-a consumat o sa va 
transmitem saptamana aceasta si cu pret, o sa va dam in scris. Iar reabilitarea termica a 
blocului depinde efectiv de banii pe care Guvernii ni-i da. In conditiile in care ni se aloca 
banii cred ca si din partea dumneavoastra a domnilor consilieri, daca ni se va da o suma 
destul de mare vom gasi sa-i luam din alta parte si sa venim cu cota noastra parte de 20%, 
totul depinde de banii pe care-i primim de la Guvern.” 

D-na consilier Mioara Lazar „d-le primar Decebal Bacinshi imi aduc aminte ca anul 
trecut sau acum vreo 2 ani au fost bani, iar oamenii acestia ii aveau si la momentul acela 
depusa documentatia, am returnat banii pentru ca nu am putut sa-i folosim.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „dumneavoastra ati aprobat niste blocuri, au fost 
comandate proiecte, in momentul in care s-a facut toata treaba aceasta asociatiile de 
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proprietari nu au fost in masura sa stranga acesti bani, cei care au avut blocurile proiectete, 
acesta a fost motivul pentru care in 2008 s-au pierdut vreo 6 miliarde lei. Anul trecut banii 
toti care au venit s-au cheltuit, totul depinde de alocatiile de la buget, cu cat ni se va mai 
mult cu atat o sa realizam mai multe blocuri. Nu depinde de noi treaba aceasta.” 

Dl. consilier Paul Romeo Postelnicu „o sa fiu foarte scurt, doua probleme, prima, am 
rugat si anul trecut la sedinta Consiliului local ca raportul d-lui primar Decebal Bacinschi sa 
fie prezentat intr-o sedinta in care avem mai putine puncte pe ordinea de zi s putem face 
eventual o apreciere corecta sau o dezbatere. Este in opinia mea un moment foarte 
important cand primarul municipiului Focsani isi prezinta un raport de activitate pentru anul 
respectiv si a fi pus pe ordinea de zi cand ai 30 de proiecte de hotarare, cand ai si 
modificari in componenta unor comisii care-ti rapeste foarte mult timp prin procedura de 
vot, nu-ti da posibilitatea sa faci o dezbatere corecta a acestui raport. Si iata ca inchidem 
sedinta si raportul ramane asa prezentat in mapa. Cred ca de asemenea ca si celelalte 
servicii care sunt in subordinea d-lui primar si sunt ale comunitatii, la fel rapoartele care 
sunt prezentate trebuie sa fie puse pe ordinea de zi intr-o sedinta cu caracter, mai special, 
unde nu avem atatea proiecte de hotarare. A doua problema d-le primar Decebal Bacinshi 
si as vrea sa va rog sa dispuneti pentru ca iar am fost sesizat de un cetatean al 
municipiului Focsani care solicita, spune dumnealui, eu nu stiu daca e asa sau nu, de 
foarte multi ani pretul metrul cub de apa rece, dl. Grosu Ulise. Cred ca merita sa i se dea 
un raspuns pe masura cererilor pe care le-a formulat pentru ca este o informatie de interes 
public. Eu am inteles de la dl. Dan Cazaciuc ca i-ati dat un raspuns dar nu in sensul in care 
la dorit si cred ca e bine sa-i dati un asemenea raspuns pentru ca altfel ramane cu impresia 
ca avem ceva de ascuns si cred ca nu este cazul.” 

Dl. consilier Neculai Tanase „constat fara surprindere armonia tripartita clamata la 
inceput de reprezentantii PSD in ceea ce priveste aceste reasezari in comisii. Daca la 
inceput se clama armonia tripartita pana la urma a devenit o armonie bipartita. Observ 
apetitul partidului mai mare asupra celui mai mic, PSD asupra PNL, pentru ca daca e sa 
ma gandesc in comisia CTE in vechea comisie fiecare partid avea un reprezentant, acum 
PSD are doi reprezentanti, PNL are un reprezentant, normal dupa marime. Ceea ce pot sa 
spun ca aceasta reasezare a comisiilor nu are nici un suport legal prin urmare noi vom 
depunde toate demersurile pentru a restabili legalitatea acestor comisii.” 

Dl. consilier Adrian Colin „cateva probleme vreau sa aduc in discutie. O prima 
problema, au fost cateva sesizari ale locatarilor vis-a-vis de o constructiile pe care le face o 
anumita firma de cablu in municipiu Focsani si as dori sa stiu de la aparatul Primariei daca 
exista autorizatie de constructie sa nu pentru firma RCS RDS, ca ei construiesc peste tot in 
oras, in scari de blocuri, se sparg intre etaje fara acceptul proprietarilor in multe locuri sau 
in unele locuri pe baza unei liste semnate cine stie cum. Se trage fibra optica pe stalpii de 
iluminat public peste tot, in tot orasul, incepand din sud pana la gara. A doua intrebare pe 
care o am, vreau sa stiu in ce stadiu se afla lucrarile din Piata Unirii, daca se continua, in 
ce stadiu se afla. Un alt lucru pe care vreau sa-l mai aduc in discutie este legat de o 
sesizare a locuitori din cartierul bahne si anume Aleea Caminului, bl. A1 care reclama 
noroiul si mizeria, nu mai au trotuar in fata blocului, garajele blocheaza drumul de acces 
catre un magazin , iar masinile care fac alimentarea acestui magazin trec foarte aproape 
de bloc..” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „vom verifica daca exista autorizatie pentru aceasta 
firma, practic noi nu putem decat sa eliberam o autorizatie de executie, dar electrica sunt 
cei care pun la dispozitie stalpii si sunt convins ca ei le iau bani pentru treaba aceasta, iar 
in scara blocului noi nu avem cum intra pentru ca este proprietate privata si nu putem sa 
actionam acolo. Sa vedem daca i s-a eliberat autorizatie si o sa va aducem la cunostinta. 
Referitor la Piata Unirii, joi am avut o sedinta cu reprezentantul firmei de consultanta, firma 
Unicom Galati si cu toti subanteprenorii, am inteles ca lucrarile vor fi reluate, s-a dorit ca la 
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prima incasare de bani firma Unicom sa plateasca subanteprenorii si in aceste conditii 
lucrarile se desfasoara in conditii normale, ei lucreaza la ora actuala. Cu bahnele o sa 
mergem si sa vedem despre ce este vorba, iar cu locurile de parcare o sa le luam sa le 
verificam pe toate, dar dupa parerea mea cred ca ar trebui sa initiem niste proiecte de 
hotarare privind posibilitatea inchirierii unor suprafete de parcare din municipiul Focsani. 
Poate in sedinta urmatoare vom avea un astfel de proiect.” 

Dl. consilier Adrian Colin “o ultima intrebare d-le primar Decebal Bacinschi str. 
Bucegi de la intersectie de la semafor catre policlinica 2, cand se intra in reabilitare?” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “cred ca dupa sarbatori.” 
Dl. consilier Vasile Pintilie “stimati colegi suntem in saptamana mare, au inceput 

deniile, eu vreau sa va adresez Sarbatori Fericite si un Paste cat ma fericit si plin de bucurii 
si sincer dupa Paste poate n-o sa mai dureze asa de mult sedintele, avand in vedere ca 
este si un nou presedinte si va multumesc ca m-ati ales.” 

Dl. consilier Daniel Gongu “multumesc d-le presedinte de sedinta Vasile Dobre si voi 
fi foarte scurt. Am fost cu dumneavoastra d-le presedinte de sedinta Vasile Dobre in 
calitate de viceprimar si de consilier local, in zona sudului cu toate ca din pacate, din 
fericire mai exista si alti consilieri locali care au vrut sa vina in acea zona de lucru insa nu 
stiu cat de mult s-au interesat. Exista un praf ingrozitor cum ati observat si gropi d-le 
viceprimar, d-le primar, haideti sa rezolvam intr-un fel problema aceasta pentru ca in 
cartierul sud cu matura pe strazi s-a dat doar pe str. Revolutiei, mai sunt si celelalte strazi 
foarte mari, macar in prima faza sa dam nisipul acela pentru ca merg cu viteza masinile pe 
acolo si tot praful acela se duce pe blocuri si peste tot. Iar pe Vilcele, v-am spus si in pauza 
acelasi lucru,  merg masinile cu viteza si tot praful se duce pe casele oamenilor. Mai era 
vorba despre locurilde de parcare pentru institutii, este foarte important d-le primar Decebal 
Bacinschi pentru ca s-a incercat odata initierea unui proiect, de fapt a fost initiat pentru sau 
impotriva masinilor care blocheaza intrarea sau accesul in institutii, chiar am dori sa-l initiati 
luna viitoare pentru ca este necesar. Ca si dl. consilier Vasile Pintilie urez tuturor Sarbatori 
Fericite.” 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre “in calitatea mea de viceprimar asa cum ati 
pomenit am fost impreuna cu dumneavoastra acolo, am vazut cate probleme sunt. 
Problemele din sud depasesc mult posibilitatile financiare ale bugetului local al municipiului 
Focsani asa incat va adresez oficial rugamintea tuturor celor care pot sa dea o mana de 
ajutor in vederea aprobarii proiectului pe care il avem la Bucuresti depus pentru finantarea 
alocarilor ce privsc cartierul Sud, Mindresti si zona Laminorului. Daca acel proiect va fi 
aprobat vom avea bani sa facem sudul si celelalte doua zona.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi “o sa incercam sa discutam si noi cu parlamentarii 
Partidului Social Democrat, va rog frumos ajutati-ne cu aceste proiecte, este pacat, ele au 
ajuns la Ministerul Dezvoltarii sa nu fie aprobate aceste proiecte pentru ca este pacat, sunt 
niste sume mari si nu numai de aceasta, vom putea face un lucru extraordinar pentru oras. 
Vreau sa va urez sanatate, tot ce va doriti si Sarbatori Fericite.” 

Dl. presedinte de sedinta Vasile Dobre considera ca au fost epuizate toate punctele 
de pe ordinea de zi, considera lucrarile sedintei incheiate si multumeste tuturor pentru 
participare. 
             Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
             
            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          S E C R E T A R U L 
                                                                                                MUNICIPIULUI FOCSANI, 
                     Vasile Dobre                                                         Eduard-Marian Corhana 
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