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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 noiembrie 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 30.11.2010, sedinta convocata prin dispozitia d-lui Primar 3093/ 23.11.2010, 
constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 21 de consilieri atat cat alcatuiesc 
Consiliul local municipal in acest moment, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din 
Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana anunta prezenta in sala a d-lui 
Alexe Felix, consilier al Cancelariei Institutiei Prefectului Vrancea. 
  
 La sedinta participa: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani; 
 d-na Micsunica Baciu – director Directia resurse umane; 
 d-na Natasa Nemes – director executiv, Directia economica; 
 d-nul Melus Nazaru – sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica; 
 d-na Marta Carmen Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, serviciu fond locativ; 
 d-nul Alexandru Stanciu – sef serviciu urbanism; 
 d-na Eugenia Dragusanu – inspector, compartiment proiecte; 
 d-ra Violeta Dima – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Ion Gheorghe – director  Politia Comunitara Focsani; 
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 d-na Anca Largeanu-Apostol  – director Caminul de Batrani Focsani; 
 d-nul Valter Popescu – director SC ENET SA Focsani; 
 d-nul Mihail Ciobotaru – director Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani; 
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP Salubritate SRL Focsani; 
 d-nul Fanel Popa – director SC Administratia Pietelor SA Focsani; 
 d-nul Marian Radulescu – director Clubul Sportiv Municipal Focsani; 

             
   La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai 
mass-mediei locale.  
 
 Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana supune votului procesul verbal 
al sedintei din 26.10.2010.  

Nu sunt discutii si se aproba cu 21 voturi “pentru”. 
Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana supune votului procesul verbal 

al sedintei din 16.11.2010.  
Nu sunt discutii si se aproba cu 21 voturi “pentru”. 
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In continuare dl. Presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu prezinta proiectul ordinii de zi 
care cuprinde: 
 
1. proiect de hotarare privind aprobarea participarii Consiliului Local al Municipiului Focsani 
in calitate de co-organizator la manifestarile prilejuite de aniversarea a 30 de ani de la 
infiintarea Scolii cu clasele I-VIII ,,Stefan cel Mare” Focsani, care va avea loc in perioada 
10-17 decembrie 2010;  
 
2. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 2.660 lei, din bugetul general 
consolidat al municipiului Focsani pe anul 2010, pentru sustinerea proiectului ,,Mos Craciun 
European”, editia a-IV-a, initiat si organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focsani; 
 
3. proiect de hotarare privind aprobarea alocarii, din bugetul local al municipiului Focsani 
pe anul 2010, a sumei de 900 lei pentru premierea sportivilor participanti la Campionatul 
Mondial si Cupa Mondiala de Karate SKDUN, care s-a desfasurat in perioada 8-10 
octombrie 2010 in Franta; 
  
4. proiect de hotarare privind aprobarea taxelor practicate in anul 2011 si a preturilor de 
pornire la licitatie pentru inchirierea unor bunuri, de catre SC Administratia Pietelor   
Focsani SA; 
                             
5. proiect de hotarare privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea 
investitiilor si crearea de locuri de munca in municipiul Focsani;  
 
6. proiect de hotarare privind infiintarea de catre SC CUP Salubritate SRL Focsani a 
punctului de lucru: ,,Statie de presortare a deseurilor menajere” pe terenul situat pe 
teritoriul administrativ al comunei Cimpineanca, judetul Vrancea, T.51, P.106, pentru 
desfasurarea activitatilor de comercializare cu ridicata a deseurilor colectate in vederea 
recuperarii materialelor reciclabile sortate si valorificarii; 
     

7. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Serviciului Public 
Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Focsani a 5 posturi, in vederea 
avansarii in treapta de salarizare imediat superioara a functionarilor publici care indeplinesc 
conditiile de avansare; 
 
8. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Politiei Comunitare a 
Municipiului Focsani, a 64 posturi, in vederea avansarii in treapta de salarizare imediat 
superioara a functionarilor publici care indeplinesc conditiile de avansare; 
 
9. proiect de hotarare privind transformarea in statul de functii al Cantinei de Ajutor Social 
Focsani a 2 posturi in vederea promovarii persoanelor incadrate pe aceste posturi care 
indeplinesc conditiile de promovare; 
 
10. proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr. 130/2009 pentru aprobarea numarului de asistenti personali ai 
persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare la nivelul municipiului 
Focsani pentru anul 2009, modificata prin Hotararea nr. 237/2009; 
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11. proiect de hotarare privind modificarea anexei Hotararii Consiliului Local al Municipiului 
Focsani nr.304/2003 pentru aprobarea numarului si structurii personalului nedidactic pentru 
Liceul Pedagogic ,,Spiru Haret” Focsani, modificata prin Hotararile nr. 86/2006 si nr. 
275/2007; 
 
12. proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al 
Municipiului Focsani, pe anul 2010; 
 
13. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se 
repartizeaza locuinte pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice de 
punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, republicata, modificata si a Hotararii 
Consiliului Local nr. 41/23.02.2010 privind aprobarea listei de prioritati; 
 
14. proiect de hotarare privind aprobarea listei nominale cu persoanele carora li se 
repartizeaza locuinte cu chirie din fondul locativ de stat, in baza prevederilor Legii locuintei 
nr. 114/1996, republicata si modificata; 
 
15. proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte din fondul locativ de stat 
solicitat de titularii contractelor de inchiriere in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, 
republicata si modificata; 
 
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 cresterii eficientei energetice” finantat din Fondul de 
Coeziune in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu 2007 – 2013, Axa  
Prioritara 3; 
 
17. proiect de hotarare privind aprobarea completarii anexei la Hotararea Consiliului Local 
al Municipiului Focsani nr. 338/2010 pentru asigurarea sustenabilitatii 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” finantat din Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Sectorial de 
Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritara 3; 
  
18. proiect de hotarare privind completarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Focsani nr.28/185/2008 pentru aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de 
alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Focsani in procent de 5% din tariful 
de transport si furnizare a energiei termice si modul de utilizare; 
 
19. 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, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
20. proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui numar de 6 (sase) garsoniere si 
cota indiviza de ½ din spatiile de folosinta comuna, situate in Focsani, str. Cpt. Cretu   
Florin nr. 20; 
 
21. proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii fara plata a 169.260 actiuni 
nominative reprezentand 60,66% din actiunile detinute de municipiul Focsani in capitalul 
social al SC CUP SA Focsani catre Judetul Vrancea prin Consiliul Judetean Vrancea; 
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22. proiect de hotarare privind modificarea art. 4, cap. IV din anexa nr. 2 la Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.252/2010 pentru aprobarea infiintarii si alegerii 
formei de gestiune a serviciului public de administrare si exploatare a pietelor 
agroalimentare, a bazarurilor, targurilor si oboarelor din municipiul Focsani; 
 
23. proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri ce 
apartin domeniului public al municipiului Focsani, in vederea amplasarii unor stalpi de joasa 
tensiune pentru reteaua de CATV /Internet/Telefonie; 
 
24. proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unor terenuri 
apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, adiacente constructiilor existente, 
pentru extinderea acestora; 
 
25. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a spatiilor proprietate 
privata a municipiului Focsani, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in 
care se desfasoara activitati conexe actului medical, in suprafata totala de 1055,77 m.p., 
din incinta imobilului Policlinica nr. 2 situat in Focsani, str. Bucegi, nr. 28; 
 
26. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet 
medical, situat in municipiul Focsani, str. Bucegi, nr. 28, care face obiectul contractelor de 
concesiune nr. 20966/2005 si nr. 20967/2005 catre doctor Ducan Cristina Victoria; 
 
27. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 25,00 m.p., situat in Focsani, B-dul Independentei nr. 31, judetul Vrancea, 
T.55, P.3459, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC         
ADACOM SRL; 
 
28. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 37,50 m.p., situat in Focsani, Al. Caminului nr.4, judetul Vrancea, T.176, 
P.9332, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC ELGRIMA    
TRANS SRL; 
 
29. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 6,24 m.p., situat in Focsani, str. Cuza-Voda nr.63, judetul Vrancea, T.72, 
P.4300, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC G.L. CAR 
COMINVEST SRL; 
 
30. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 22,23 m.p., situat in Focsani, B-dul Unirii nr.51, judetul Vrancea, T.107, 
P.5663, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC ROMPROD     
MDM SRL; 
 
31. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 21,90 m.p., situat in Focsani, B-dul Garii nr.30, judetul Vrancea, T.30, P.1743, 
ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre SC VRANCEANA COM SRL; 
 
32. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 8,29 m.p., situat in Focsani, str. Greva de la Grivita nr.1 bis, judetul Vrancea, 
T.96, P.5330, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Abeaboeru Ana 
Daniela Intreprindere Individuala; 
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33. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 41,11 m.p., situat in Focsani, str. Marasesti nr.23, judetul Vrancea, T.57, 
P.3504, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Alexandru Constantin; 
 
34. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 32,00 m.p., situat in Focsani, str. Mare a Unirii nr.33A, judetul Vrancea, T.92, 
P.5273, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Cotoi Constanta; 
 
35. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 6,16 m.p., situat in Focsani, str. Mr. Gheorghe Pastia nr.2, judetul Vrancea, 
T.192, P.10441, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Dumitru Nicu si 
Dumitru Liliana; 
 
36. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 153,00 m.p., situat in Focsani, str. 1 Decembrie 1918 nr.12, judetul Vrancea, 
T.185, P.9978, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Mardare Paula; 
 
37. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 15,41 m.p., situat in Focsani, str. Horia, Closca si Crisan nr.13, judetul 
Vrancea, T.150, P.7730, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre 
Martinescu Danut; 
 
38. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 17,00 m.p., situat in Focsani, str. Piata Independentei nr.1, judetul Vrancea, 
T.102, P.5453, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Nan-Chiriac 
Razvan-Ionut si Nan-Chiriac Lucica; 
 
39. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 36,00 m.p., situat in Focsani, str. Mihai Eminescu nr.20 bis, judetul Vrancea, 
T.78, P.4590%, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre               
Panaite Elisabeta; 
 
40. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 37,00 m.p., situat in Focsani, str. Maresal I. Antonescu (actuala str. Bucegi) 
nr.1, judetul Vrancea, T.189, P.10290, ce apartine domeniului privat al municipiului 
Focsani, catre Potlog George si Potlog Mariana; 
 
41. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 22,00 m.p., situat in Focsani, str. Stefan cel Mare nr.13, judetul Vrancea, 
T.107, P.3653, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Pislaru          
Mirel Mihaita; 
 
42. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 24,30 m.p., situat in Focsani, B-dul Bucuresti nr.25, judetul Vrancea, T.209, 
P.11424%, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Robu Andrei Dan; 
 
43. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 27,85 m.p., situat in Focsani, B-dul Unirii nr.24, judetul Vrancea, T.192, 
P.10523, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Robu Andrei Dan; 
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44. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 2,40 m.p., situat in Focsani, str. Fulger nr.1, judetul Vrancea, T.57, P.3513, ce 
apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Vasile Stanica; 
 
45. proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a terenului in 
suprafata de 37,13 m.p., situat in Focsani, str. B-dul Independentei nr.47, judetul Vrancea, 
T.11, P.503, ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Zamfirescu Iulian; 
 
46. proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului 
Focsani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focsani; 
 
47. proiect de hotarare privind incetare contractului de mandat al doamnei Tabacaru 
Nazarie Dana, desemnat mandatar al Consiliului Local al Municipiului Focsani in Adunarea 
Generala a Actionarilor la SC Transport Public Sa Focsani, urmare renuntarii acesteea; 
 
48. proiect de hotarare privind desemnarea mandatarului Consiliului Local al Municipiului 
Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Transport Public Sa Focsani. 
 

Informari, declaratii politice. 
  
Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu “in primul rand as vrea sa urez tuturor 

celor care isi serbeaza astazi ziua numelui, Sfantul Andrei, toate cele bune, la multi ani si 
sanatate.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan “as vrea sa-l rog pe dl. Primar daca se poate sa retraga 
proiectul de la punctul nr. 21 al ordinii de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
transmiterii fara plata a 169.260 actiuni nominative reprezentand 60,66% din actiunile 
detinute de municipiul Focsani in capitalul social al SC CUP SA Focsani catre Judetul 
Vrancea prin Consiliul Judetean Vrancea, intrucat asa cum era scris si in raportul comisiilor 
tehnice din cadrul Primariei municipiului Focsani, aveam nevoie de o serie de documente, 
se pare ca nu a aparut decat un raspuns din partea Bancii Europene pentru Investitii, iar 
din partea Ministerului de Finante nu a aparut nici un raspuns. De aceea d-le Primar daca 
sunteti de acord sa retragem proiectul pe de ordinea de zi?” 

Dl. consilier Vasile Dobre “stimati colegi doresc sa va propun sa adaugam la ordinea 
de zi, la punctul nr. 49, inca un proiect de hotarare care nu a fost prins initial in ordinea de 
zi, el a fost trecut prin comisia de administratie publica locala, juridica, anticoruptie si 
integrare europeana, proiectul acesta de hotarare se refera la modificarea numarului de 
autorizatii de taxi disponibile la ora aceasta, de la 17 la 19 autorizatii, aceste doua 
autorizatii au aparut disponibile in perioada care s-a scurs de la sedinta din august cand noi 
am aprobat cele 17 autorizatii disponibile pana in momentul de fata. Pentru ca exista 
solicitari si pentru aceste doua autorizatii proiectul de hotarare isi propune modificarea 
acestui numar de la 17 la 19 autorizatii de taxi disponibile la ora actuala. Proiectul de 
hotarare se va numi astfel: proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii 
Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 221/2010, privind stabilirea unui numar de 17 
autorizatii de taxi disponibile care vor fi atribuite la nivelul municipiului Focsani.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi “in urma discutiilor purtate cu domnii consilieri, o parte 
din domnii consilieri, voi retrage proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii fara 
plata a 169.260 actiuni nominative reprezentand 60,66% din actiunile detinute de 
municipiul Focsani in capitalul social al SC CUP SA Focsani catre Judetul Vrancea prin 
Consiliul Judetean Vrancea.” 
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Nu mai sunt discutii si se supune la vot ordinea de zi completata cu proiectul propus 
de dl. consilier Vasile Dobre si excluderea proiectului de la punctul 21 si se aproba cu 21 
voturi „pentru”.   
 

Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
participarii Consiliului Local al Municipiului Focsani in calitate de co-organizator la 
manifestarile prilejuite de aniversarea a 30 de ani de la infiintarea Scolii cu clasele    
I-VIII ,,Stefan cel Mare” Focsani, care va avea loc in perioada 10-17 decembrie 2010.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 343 

Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
alocarii sumei de 2.660 lei, din bugetul general consolidat al municipiului Focsani pe 
anul 2010, pentru sustinerea proiectului ,,Mos Craciun European”, editia a-IV-a, initiat 
si organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focsani. 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „am primit la inceputul sedintei o 
solicitare din partea Primarului Consiliului local al Tinerilor, dl. Alexandru Munteanu, prin 
care ne roaga sa desemnam un consilier local pentru a participa in calitate de membru al 
juriului, deci nu de Mos Craciun, ci de membru al juriului. Daca sunt propuneri? Banuiesc  
d-le secretar fiind vorba de o singura nominalizare o sa o facem cu vot direct, nu cu vot 
secret?” 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhana ”noi stim ca atunci cand se fac 
propuneri, propunerile se iau cu vot secret, dca dumneavoastra apreciati ca este o situatie 
care nu are implicatii foarte mari si este suficient votul deschis, putem merge pe varianta 
votului deschis.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „este o chestiune efectiv de 
reprezentativitate si atunci putem merge pe vot direct. Propuneri? Imi permiteti sa fac eu o 
propunere, dl. consilier Bogdan Matisan.” 

Nemaifiind alte propuneri se supune la vot si se aproba cu 21 voturi „pentru”.  
Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 344 
Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 

alocarii, din bugetul local al municipiului Focsani pe anul 2010, a sumei de 900 lei 
pentru premierea sportivilor participanti la Campionatul Mondial si Cupa Mondiala de 
Karate SKDUN, care s-a desfasurat in perioada 8-10 octombrie 2010 in Franta.  

Dl. consilier George Mardare „stimati colegi in calitate de intiator al acestui proiect va 
rog sa imi permiteti sa spun cateva cuvinte. Intr-adevar in perioada 8-10 octombrie 2010 in 
Franta a avut loc Campionatul Mondial de karate SKDUN, editia a III-a, unde noi CSM 
Focsani am avut participanti care au reusit sa aduca medalii. Destul de rar am avut noi 
ocazia sa avem campioni mondiali printre noi, din aceasta cauza o sa va rog sa-mi 
permiteti sa vi-i prezint pe fiecare in parte si rezultatele obtinute: Arginteanu Andreea a 
castigat titlul de vicecampioana mondiala la kumite categoria copii 12-13 ani in proba 
individuala si acelasi rezultat adica medalia de argint cu echipa de cadete a Romaneii in 
cadrul Campionatului Mondial de Karate; Nicoleta Petre s-a clasat pe locul III la kumite 
senioare open Cupa Mondiala; Pantazica Dragos s-a clasat pe locul IV in proba de kata in 
cadrul Campionatului Mondial de Karate SKDUN; Alpreotesei Bogdan, Panciu George si 
Sfetcu Andrei au fost clasati in primii opt ai categoriei, mentionez ca acestia au participat 
pentru prima data la un campionat de asemenea nivel si pot sa spun ca ne mandrim cu 
acesti sportivi cu faptul ca sunt sportivi ai Clubului CSM Focsani. Cu totul si cu totul 
deosebit au fost rezultatele antrenorului de arte martiale, Sensei Daniel Fusaru care la 
acest campionat a luat locul I si titlul de campion mondial cu echipa de seniori a Romaniei 
in proba de kata, a noua oara consecutiv, locul II si vicecampion cu echipa de mixt si locul 
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II si vicecampion mondial la individual. Sunt niste rezultate exceptionale motiv pentru care 
suntem mandrii de acesti sportivi.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „in primul rand vreau sa va felicit, este un lucru 
deosebit pentru noi si pentru dumneavoastra. Odata cu serbarea pomului de Craciun, a lui 
Mos Craciun, o sa primiti si dumneavoastra un premiu de la noi, o sa va  rog daca se poate 
sa fiti atunci prezenti la aceasta festivitate pe data de 17, in Parcul Balcescu cand vom 
dechide Oraselul Copiilor, Consiliul Local va oferit un premiu pentru rezultatele obtinute.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „si in numele Consiliului Local suntem 
mandri ca Focsaniul are asa copii, suntem mandri ca Focsaniul are asa antrenor, deci avea 
dreptate colegul nostru cand spunea ca nu ne intalnim toata ziua cu premii mondiale.” 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 345 

Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
taxelor practicate in anul 2011 si a preturilor de pornire la licitatie pentru inchirierea 
unor bunuri, de catre SC Administratia Pietelor Focsani SA. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 346 

Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investitiilor si crearea de locuri de 
munca in municipiul Focsani. 

 Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 347 

Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind infiintarea de 
catre SC CUP Salubritate SRL Focsani a punctului de lucru: ,,Statie de presortare a 
deseurilor menajere” pe terenul situat pe teritoriul administrativ al comunei 
Cimpineanca, judetul Vrancea, T.51, P.106, pentru desfasurarea activitatilor de 
comercializare cu ridicata a deseurilor colectate in vederea recuperarii materialelor 
reciclabile sortate si valorificarii. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 348 

Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in 
statul de functii al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al 
Municipiului Focsani a 5 posturi, in vederea avansarii in treapta de salarizare imediat 
superioara a functionarilor publici care indeplinesc conditiile de avansare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 349 

Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in 
statul de functii al Politiei Comunitare a Municipiului Focsani, a 64 posturi, in 
vederea avansarii in treapta de salarizare imediat superioara a functionarilor publici 
care indeplinesc conditiile de avansare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 350 

Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind transformarea in 
statul de functii al Cantinei de Ajutor Social Focsani a 2 posturi in vederea 
promovarii persoanelor incadrate pe aceste posturi care indeplinesc conditiile de 
promovare. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 351 
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Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 
1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 130/2009 pentru 
aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a 
numarului de indemnizatii lunare la nivelul municipiului Focsani pentru anul 2009, 
modificata prin Hotararea nr. 237/2009. 

Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 352 
 Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea 
anexei Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.304/2003 pentru 
aprobarea numarului si structurii personalului nedidactic pentru Liceul Pedagogic 
,,Spiru Haret” Focsani, modificata prin Hotararile nr. 86/2006 si nr. 275/2007. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 353 

Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
rectificarii bugetului general consolidat al Municipiului Focsani, pe anul 2010. 

Dl. consilier Bogdan Matisan „as dori sa fac un amendament la acest proiect de 
hotarare. Dupa cum stiti CSM Focsani trece printr-o perioada dificila, s-a hotarat la nivelul 
acestei structuri sportive sa se faca o analiza a ceea ce inseamna executia bugetului pe 
anul 2010 la acest club si in acest sends as dori sa fac un amendament in sensul majorarii 
subventiei pentru CSM in suma de 400 mii lei, din care: 380 mii lei bunuri si servicii pentru 
competitiile sportive, restante din luna a sase, septembrie, octombrie si noiembrie si 20 mii 
lei la capitolul salarii. Suma o propun a se realiza prin diminuarea cu 400 mii lei cheltuielile 
aferente capitolul „Rambursari credite externe”. Pe langa acest amendament as vrea sa 
mai fac o precizare, as dori ca in perioada imediat urmatoare compartimentul audit din 
partea Primariei municipiului Focsani sa efectueze o astfel de lucrare si sa vedem exact ce 
se intampla la acest club sportiv, pentru ca au existat de-a lungul anului o serie de 
nemultumiri in ceea ce priveste modul in care se cheltuiesc banii la acest club si a 
rezultatelor obtinute de sportivi, exceptie fac asa cum ati vazut tinerii de la karate sau de la 
alte ramuri sportive. Dupa terminarea lucrarii de audit as dori ca membrii comitetului 
director sa faca o analiza serioasa astfel incat pentru anul 2011 sa avem un buget pentru 
CSM Focsani corect.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „cred ca disciplinile sportive din cadrul 
CSM ar trebui sa aiba bugete separate pentru ca asa cheltuielile fiind la un loc este foarte 
greu sa faci analiza sa gasesti cum s-au indeplinit indicatorii de performanta, daca acestia 
exista. Considerati lucrul acesta ca o propunere care sa se tina cont de ea si nu cred ca 
cineva este impotriva, bugetarea unei activitati, in orice activitate duce la performanta.      
D-na director Natasa Nemes propunerea d-lui consilier Bogdan Matisan poate fi sustinuta?” 

D-na director Natasa Nemes „da.” 
D-na consilier Doina Fodoreanu „referitor la Clubul Sportiv Municipal, sugestia pe 

care ati facut-o un pic mai devreme d-le presedinte de sedinta, s-a pus deja in discutia 
comitetului director, pana in acest moment intr-adevar toti banii erau pusi intr-o caciula si 
toti cheltuiau. Exista deja un buget care a fost dat catre Primarie pentru 2011 si eu spun ca 
este un buget care trebuie totusi discutat cu noi toti pentru a vedea ce avem de facut si va 
trebui totusi sa analizam pe fiecare sectie in parte si sa hotaram pentru anul viitor ce 
pastram, ce nu pastram pentru ca la sedinta din 14 decembrie comitetul director o sa 
prezente un raport prin care o sa informam asupra activitatii a acestui an.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „practic responsabilii de descipline ar 
trebui sa solicite un buget pe care sa si-l sustina si cu performantele realizate si cu ce-si 
doresc sa realizeze. Evident ca acest buget ar trebui discutat si aprobat in Consiliul Local 
urmand ca el sa devina lege pentru club.”   
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Nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si nu se 
aproba cu 21 voturi „abtinere”. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendament si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 354 

Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei 
nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte pentru tineri destinate 
inchirierii, conform Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii 
nr. 152/1998, republicata, modificata si a Hotararii Consiliului Local nr. 41/23.02.2010 
privind aprobarea listei de prioritati. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 355 

Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea listei 
nominale cu persoanele carora li se repartizeaza locuinte cu chirie din fondul locativ 
de stat, in baza prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata. 

Nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”,  devenind hotararea nr. 356 

Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea unui 
schimb de locuinte din fondul locativ de stat solicitat de titularii contractelor de 
inchiriere in conformitate cu Legea locuintei nr. 114/1996, republicata si modificata.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 357 

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 cresterii eficientei energetice” finantat din Fondul de Coeziune in cadrul 
Programului Operational Sectorial de Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritara 3.  

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 14 
voturi „pentru” si 7 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Lucica Chiper, 
Cristinel Susu, Neculai Tanase, Ionel Preda, Mugurel Cosmin Malureanu si Daniel Gongu 
devenind hotararea nr. 358 

Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
completarii anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 338/2010 
pentru asigurarea sustenabilitatii 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” finantat din 
Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu 2007 – 
2013, Axa Prioritara 3.  

 Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 14 
voturi „pentru” si 7 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Lucica Chiper, 
Cristinel Susu, Neculai Tanase, Ionel Preda, Mugurel Cosmin Malureanu si Daniel Gongu 
devenind hotararea nr. 359 

Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind completarea 
art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.28/185/2008 pentru 
aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizata cu energie 
termica in municipiul Focsani in procent de 5% din tariful de transport si furnizare a 
energiei termice si modul de utilizare. 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 14 
voturi „pentru” si 7 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Lucica Chiper, 
Cristinel Susu, Neculai Tanase, Ionel Preda, Mugurel Cosmin Malureanu si Daniel Gongu 
devenind hotararea nr. 360 
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Se prezinta punctul 19 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, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 361 

Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
achizitionarii unui numar de 6 (sase) garsoniere si cota indiviza de ½ din spatiile de 
folosinta comuna, situate in Focsani, str. Cpt. Cretu Florin nr. 20. 

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 14 
voturi „pentru” si 7 voturi „abtinere” a d-nilor consilieri Danut Popoiu, Lucica Chiper, 
Cristinel Susu, Neculai Tanase, Ionel Preda, Mugurel Cosmin Malureanu si Daniel Gongu 
devenind hotararea nr. 362 

Punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii fara 
plata a 169.260 actiuni nominative reprezentand 60,66% din actiunile detinute de 
municipiul Focsani in capitalul social al SC CUP SA Focsani catre Judetul Vrancea 
prin Consiliul Judetean Vrancea, a fost retras de initiator. 

Punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind modificarea art. 4, cap. IV 
din anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.252/2010 
pentru aprobarea infiintarii si alegerii formei de gestiune a serviciului public de 
administrare si exploatare a pietelor agroalimentare, a bazarurilor, targurilor si 
oboarelor din municipiul Focsani. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 363 

Se prezinta punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
inchirierii prin licitatie publica a unor terenuri ce apartin domeniului public al 
municipiului Focsani, in vederea amplasarii unor stalpi de joasa tensiune pentru 
reteaua de CATV /Internet/Telefonie.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 364 

Se prezinta punctul 24 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. consilier Neagu Nistoroiu „la vizita in teren a o parte dintre membri comisiei  s-au 
constatat ca nu sunt probleme deosebite, fapt care in comisia de urbanism s-a dat avizul 
favorabil.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu supune votului fiecare pozitie in parte: 
1. Mihalceanu Victor – Str. George Cosbuc nr. 1, ap. 3 – 30,27 mp – cu 21 voturi 

„pentru” s-a aprobat. 
 2. SC CHRIS PHARMA SRL – Str. Duiliu Zamfirescu nr. 1, ap. 2 – 11,48 mp – cu 21 
voturi „pentru” s-a aprobat.  
 3. Birou Notarial Oprea Maria – Str. Maior Gh. Pastia nr. 8, ap. 3 – 33,74 mp  – cu 
21 voturi „pentru” s-a aprobat.  

Nu mai sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 
voturi „pentru”, devenind hotararea nr. 365 

Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii prin licitatie publica a spatiilor proprietate privata a municipiului Focsani, cu 
destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati 
conexe actului medical, in suprafata totala de 1055,77 m.p., din incinta imobilului 
Policlinica nr. 2 situat in Focsani, str. Bucegi, nr. 28. 
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Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 366 

Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in municipiul Focsani, str. 
Bucegi, nr. 28, care face obiectul contractelor de concesiune nr. 20966/2005 si nr. 
20967/2005 catre doctor Ducan Cristina Victoria.  

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 367 

Se prezinta punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 25,00 m.p., situat in Focsani, 
B-dul Independentei nr. 31, judetul Vrancea, T.55, P.3459, ce apartine domeniului 
privat al municipiului Focsani, catre SC ADACOM SRL. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 368 

Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 37,50 m.p., situat in Focsani, 
Al. Caminului nr.4, judetul Vrancea, T.176, P.9332, ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre SC ELGRIMA TRANS SRL. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 369 

Se prezinta punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 6,24 m.p., situat in Focsani, 
str. Cuza-Voda nr.63, judetul Vrancea, T.72, P.4300, ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre SC G.L. CAR COMINVEST SRL. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 370 

Se prezinta punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 22,23 m.p., situat in Focsani, 
B-dul Unirii nr.51, judetul Vrancea, T.107, P.5663, ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre SC ROMPROD MDM SRL. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 371 

Se prezinta punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 21,90 m.p., situat in Focsani, 
B-dul Garii nr.30, judetul Vrancea, T.30, P.1743, ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre SC VRANCEANA COM SRL. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 372 

Se prezinta punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 8,29 m.p., situat in Focsani, 
str. Greva de la Grivita nr.1 bis, judetul Vrancea, T.96, P.5330, ce apartine domeniului 
privat al municipiului Focsani, catre Abeaboeru Ana Daniela Intreprindere 
Individuala. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 373 

Se prezinta punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 41,11 m.p., situat in Focsani, 
str. Marasesti nr.23, judetul Vrancea, T.57, P.3504, ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre Alexandru Constantin. 

 Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 374 
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Se prezinta punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 32,00 m.p., situat in Focsani, 
str. Mare a Unirii nr.33A, judetul Vrancea, T.92, P.5273, ce apartine domeniului privat 
al municipiului Focsani, catre Cotoi Constanta. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 375 

Se prezinta punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 6,16 m.p., situat in Focsani, 
str. Mr. Gheorghe Pastia nr.2, judetul Vrancea, T.192, P.10441, ce apartine 
domeniului privat al municipiului Focsani, catre Dumitru Nicu si Dumitru Liliana. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 376 

Se prezinta punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 153,00 m.p., situat in 
Focsani, str. 1 Decembrie 1918 nr.12, judetul Vrancea, T.185, P.9978, ce apartine 
domeniului privat al municipiului Focsani, catre Mardare Paula. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare care se adopta cu 20 voturi 
„pentru” si 1 vot „abtinere” a d-lui consilier Danut Popoiu, devenind hotararea nr.377 

Dl. consilier Danut Popoiu „vreau sa subliniez totusi suprafata, e vorba de 153,00 
mp, ori daca omul concesioneaza, 6, 12, 20 mp de extindere ajungem acum sa vindem 153 
mp mi se pare ca nu este tocmai in regula si ce aceea tocmai m-am abtinut la acest proiect 
de hotarare.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „o sa-mi permit sa va spun ca noi acum 
vindem catre cetatenii care au concesionat spatii si acum 10 ani, care s-au concesionat si 
acum o luna. Pana sa introducem regula ca suprafata concesionata sa fie cota parte din 
apartamentul langa care se afla aceasta suprafata, se putea concesiona atat cat permitea 
terenul de langa apartament. Asa se explica aceste suprafete mari in jurul unor 
apartamente. Proiectul nostru de hotarare care prevede vanzarea acestor spatii nu face 
nici o limitare referitoare la suprafata pe care cetateanul poate sa o cumpere.” 

Dl. consilier Vasile Dobre „nu mai este cazul pentru ca ceea ce ati spus 
dumneavoastra vroiam sa explic eu.” 

Se prezinta punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 15,41 m.p., situat in Focsani, 
str. Horia, Closca si Crisan nr.13, judetul Vrancea, T.150, P.7730, ce apartine 
domeniului privat al municipiului Focsani, catre Martinescu Danut. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 378 

Se prezinta punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 17,00 m.p., situat in Focsani, 
str. Piata Independentei nr.1, judetul Vrancea, T.102, P.5453, ce apartine domeniului 
privat al municipiului Focsani, catre Nan-Chiriac Razvan-Ionut si Nan-Chiriac Lucica. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 379 

Se prezinta punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 36,00 m.p., situat in Focsani, 
str. Mihai Eminescu nr.20 bis, judetul Vrancea, T.78, P.4590%, ce apartine domeniului 
privat al municipiului Focsani, catre Panaite Elisabeta. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 380 
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Se prezinta punctul 40 al ordinii de zi: . proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 37,00 m.p., situat in Focsani, 
str. Maresal I. Antonescu (actuala str. Bucegi) nr.1, judetul Vrancea, T.189, P.10290, 
ce apartine domeniului privat al municipiului Focsani, catre Potlog George si Potlog 
Mariana. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 381 

Se prezinta punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 22,00 m.p., situat in Focsani, 
str. Stefan cel Mare nr.13, judetul Vrancea, T.107, P.3653, ce apartine domeniului 
privat al municipiului Focsani, catre Pislaru Mirel Mihaita. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 382 

Se prezinta punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 24,30 m.p., situat in Focsani, 
B-dul Bucuresti nr.25, judetul Vrancea, T.209, P.11424%, ce apartine domeniului 
privat al municipiului Focsani, catre Robu Andrei Dan. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 383 

Se prezinta punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 27,85 m.p., situat in Focsani, 
B-dul Unirii nr.24, judetul Vrancea, T.192, P.10523, ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre Robu Andrei Dan. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 384 

Se prezinta punctul 44 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 2,40 m.p., situat in Focsani, 
str. Fulger nr.1, judetul Vrancea, T.57, P.3513, ce apartine domeniului privat al 
municipiului Focsani, catre Vasile Stanica. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 385 

Se prezinta punctul 45 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
vanzarii fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 37,13 m.p., situat in Focsani, 
str. B-dul Independentei nr.47, judetul Vrancea, T.11, P.503, ce apartine domeniului 
privat al municipiului Focsani, catre Zamfirescu Iulian. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 386 

Se prezinta punctul 46 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind desemnarea 
mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani la SC CUP SALUBRITATE 
SRL Focsani. 

Nu sunt propuneri. 
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 21 voturi 

„abtinere”.  
Se prezinta punctul 47 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind incetare 

contractului de mandat al doamnei Tabacaru Nazarie Dana, desemnat mandatar al 
Consiliului Local al Municipiului Focsani in Adunarea Generala a Actionarilor la SC 
Transport Public Sa Focsani, urmare renuntarii acesteea. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 387 
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Se prezinta punctul 48 al ordinii de zi: proiect de hotarare privind desemnarea 
mandatarului Consiliului Local al Municipiului Focsani in Adunarea Generala a 
Actionarilor la SC Transport Public Sa Focsani. 

Nu sunt propuneri. 
Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si nu se adopta cu 21 voturi 

„abtinere”. 
 Se prezinta punctul 49, proiectul de hotarare din completarea ordinii de zi: proiect 
de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al 
municipiului Focsani nr. 221/2010, privind stabilirea unui numar de 17 autorizatii de 
taxi disponibile care vor fi atribuite la nivelul municipiului Focsani. 

Nu sunt discutii si se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta cu 21 voturi 
„pentru”, devenind hotararea nr. 388 

 
Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „va informez ca la mapa mai sunt: 

adresa de la Transport Local, adresa de la ENET. De la ENET este o adresa raspuns, cred 
ca trimisa de dl. viceprimar Vasile Dobre? Da? Daca vreti sa ne spuneti in doua vorbe ce 
contine acest raspuns, cred ca este important, este legat de facturarea individuala, lucru pe 
care l-am discutat noi si am cazul intru totii de acord sa o facem, deci toate grupurile 
politice. Avem o adresa de la medicii care au ramas in Policlinica nr. 2 pe care o vom 
discuta la randul ei cu acceptul dumneavoastra, chiar vreau sa iau cuvantul pe marginea 
acestei adrese si mai avem distributia de pachete pentru Mos Nicoale si raportul 
mandatarului de la Transport Local.” 

Dl. director Valter Popescu „noi in adresa am raspuns cerintelor Consiliului Local 
privind facturarea individuala a consumatorilor de energie termica in sistem centralizat, 
solicitare intemeiata pe Hotararea Consiliului Local Focsani nr. 59/2009, ce stabileste 
preluarea in facturare individuala a apartamentelor din condominiile municipiului.Dl. 
viceprimar Vasile Dobre a propus ca in etapa imediat urmatoare ca sa preluam si cele 30% 
dintre asociatiile de proprietari care nu sunt in facturare individuala. Odata cu mobilizarea 
asociatiilor pentru indeplinirea conditiilor impuse de legislatia in vigoare se vor putea 
mentine in acest sistem de faturare toate asociatiile care se vor adapta prevederilor 
Ordinului ANRSC 483/2008 si se va finaliza prealuarea in facturare individuala a altor 
asociatii care doresc acest lucru.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „imi permiteti sa va pun o intrebare. Imi 
puteti da un termen cand vom ajunge la facturarea integrala individuala in municipiul 
Focsani?” 

Dl. director Valter Popescu „noi suntem pregatiti., dar nu depinde numai de noi.” 
Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „pai cand demaram actiunea pentru ca 

eu sunt convins ca marea majoritate a focsanenilor sunt de acord cu acest lucru.” 
Dl. director Valter Popescu „noi vom demara imediat actiunea si vom vedea dorinta 

administratorilor asociatiilor de proprietari. Daca era vointa cum au fost la cei 70% care au 
venit singuri si au incheiat conventii asa puteau veni si cei 30%.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „cred ca cele discutate astazi cu ajutorul 
media vor ajunge catre cetatenii municipiului Focsani, banuiesc ca multi dintre cei 30% au 
avut probleme, au existat probleme de comunicare, nu a ajuns informatia corecta la 
dumnealor si eu sper sa ajungem la un consens. E un prim pas acesta, factura individuala 
de a rezolva problemele care apar la anumite blocuri. Acum as vrea sa trecem la o adresa 
care ne este adresata de medicii care au ramas in Policlinica nr. 2. Deci noi am discutat 
aceasta problema cu dl. Primar, acolo se intampla un fenomen, eu l-as pune care imbraca 
si o forma de rautate si o forma de lipsa de comunicare pentru ca nu este normal ca fostii 
locatari, Spitalul judetean sa vina si sa ia tot ce inseamna element care poate fi demontat, 
inclusiv bancile de pe holuri, lasand Policlinica nr. 2 in situatia in care cetatenii pacienti care 
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vor ajunge la restul de cabinete nici sa nu aiba pe ce se aseza. Gasesc ca este o lipsa de 
comunicare pentru ca aceasta actiune a dumnealor de a se retrage de acolo, nu intru in 
aspecte patrimoniale, daca chiar aveau dreptul sa le ia asta o sa stabileasca Primaria, dar 
poate ca trebuia sa faca o solicitare Primariei si medicilor care au ramas in locatie sa 
discute si sa gaseasca un mod civilizat prin care in momentul in care se retrageau niste 
obiecte de acolo, in acelasi timp sa fie inlocuite pentru ca pana la urmaeste o Policlinica sa 
functioneze, nu de maniera astazi se incarca ultimile camioane, inclusiv broasca de la usa. 
Cu sprijinul Primariei am trimis acolo sa se asigure securitatea cladirii. Cred ca nu este un 
lucru bun pentru noi ce se intampla, dumnealor in aceasta adresa ridica si niste probleme 
efectiv de a lucra in continuare pe perioada ce va urma, aproape 4 luni, pentru ca in 4 luni 
se va finaliza actiunea de vanzare a spatiilor ramase, proiect aprobat astazi, deci tot ce 
inseamna procedura va duce undeva la 4 luni. Deci asta inseamna ca in 4 luni trebuie sa 
existe o  solutie intre Primaria Focsani si medicii ramasi in care spatiul Policlinicii nr. 2 sa 
fie administrat si sa creeze un mediu propice cetatenilor care ajung la acele cabinete.” 

Dl. consilier Bogdan Matisan „in cuvantul dumneavoastra d-le presedinte de sedinta 
ati fost foarte elegant in ceea ce priveste relatia intre Primarie ca si proprietar al unui spatiu 
si Spitalul Judetean chirias al acestui spatiu. Nu cred ca este lipsa de comunicare, nu vreau 
sa fiu si foarte dur dar cred ca aici este vorba si de nesimtire. Nu este posibil ca atunci 
cand eliberezi un spatiu nu vii sa instiintezi proprietarul indiferent ca se numeste Primaria 
municipiului Focsani sau se numeste cu totul si cu totul altcumva. E ca si cum ai pleca 
dintr-o locuinta fara sa-ti platesti chiria pe furis, noaptea. Eu astept din partea conducerii 
Spitalului Judetean scuzele de rigoare in fata cetatenilor care beneficiaza inca de servicii in 
acea cladire.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „vreau sa va aduc la cunoastinta ca maine la ora 11,00 
in fata Tribunalului vom  depune coroane de flori, daca doriti sa participati suntem acolo. Pe 
data de 6 decembrie, Sfantul Nicolae, dupa cum stiti am aprobat o suma de bani pentru 
pachete vom merge la gradinitele si cresele din municipiul Focsani. Dumneavoastra ati 
primit un tabel, in jurul orei 9,00 noi vom incarca aceste pachetele si vom merge la fiecare 
gradinita, daca doriti sa mergeti, sunati pe cel care este responsabil cu masina si va dati un 
loc de intalnire sau sa stabiliti ora la care va puteti intalni la gradinita respectiva. De aceea 
am dat acest tabel.” 

 
Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu solicita inscrieri la cuvant pentru punctul 

diverse. La acest punct se incriu la cuvant urmatorii d-ni consilieri: Daniel Gongu, Neagu 
Nistoroiu. 

Dl. consilier Daniel Gongu „o mica problema as avea. La gara daca se poate d-le 
Primar amenaja o statie de autobuz, sa se puna o prelata sau o cabina unde sa poata sta 
oamenii mai ales ca acum vine ninsoare si au fost si ploi. S-au plans oamenii de aceasta 
problema ca stau efectiv in ploaie.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „d-le director Ion Diaconu haideti sa incercam sa 
mutam un pic statia de autobuz in perioada de iarna, acolo in stanga unde aveti 
dispeceratul, nu se poate sa se faca acolo un adapost pentru a sta oamenii acolo?” 

Dl. director Ion Diaconu „doar in fata dispeceratului.” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „sa ducem statia in fata dispeceratului.” 
Intervine dl. consilier Vasile Dobre „nu se poate pentru ca sunt foarte multe 

intersectii acolo, se intra si se iese din autogara.” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „nu ati inteles este vorba de gara, unde avem 

dispeceratul la gara.” 
Dl. consilier Vasile Dobre „sa bagam toate autobuzele, microbuzele acolo?” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „nu, pentru cetatenii care asteapta microbuzul sa 

folosim o statie din aceasta.” 
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Dl. director Ion Diaconu „noi am putea pune ceva acolo, dar problema este ca 

proprietatea garii nu a noastra.” 
Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „ce vroiam eu sa spun, partial mi s-a 

raspuns deja, tot ce inseamna Piata Garii este proprietatea garii, parcarea pentru 
persoanele care vin la gara?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „jumatate este a noastra jumatate ca garii.”  
Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „acolo ar trebui instituit un sistem de 

parcare cu plata, pentru ca parcarea s-a transformat intr-un loc de parcare al 
autovehiculelor dinzona si cred ca vi s-a intamplat is dumneavoastra sa mergeti la gara sa 
asteptati pe cineva, nu poti sa astepti in fata garii pentru ca este interzis, pentru ca acolo 
stau taxi-urile, in parcare nu ai unde sa-ti lasi masina. Deci daca ai un musafir trebuie sa 
parchezi undeva pe bulevard si apoi sa vii cu masina si sa-l iei. Acea parcare, v-o spun din 
experienta proprie este plina aproape tot timpul zilei cu masini care nu se misca. Acea nu 
este o parcare publica pentru zona respectiva, ci ea deserveste gara si in sensul acesta 
daca se poate introduce taxarea. Cred ca este un lucru care aduce si un venit la Consiliul 
local si rezolva si functia pentru care a fost facuta acea parcare.” 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu „d-le presedinte, d-nilor consilieri ridic si eu problema in 
ceea ce priveste patrimoniul de la fosta Policlinica nr. 2, eu as sugera ca cei din aparatul 
directiei patrimoniu la nivelul Primariei sa intreprinda niste demersuri, chiar o 
corespondenta, cum au plecat fara sa anunte si sa informeze Consiliul local despre 
actiunea intreprinsa si ce masuri in consecinta se pot lua. Pentru ca aici as face o 
paranteze si sa-mi fie iertata duritatea, nu cred ca cineva din cadrul Primariei sau efectiv de 
la patrimoniul nu au ochi si ar trebui sa aiba ochi si la ceafa ce se intampla vis-a-vis de 
patrimoniu. Eu cred ca sunt destui in aparat si puteau sa afle si sa vina sa-i informeze pe 
domnul Primar, sa informeze Consiliul si in consecinta puteau sa se treaca la diferite 
masuri. Mergea si statea cineva acolo in fata cand incarcau si fotografiau, o masura sau 
altele. D-le Primar, d-nilor consilieri circula in paginile ziarelor liste privind constituirea si 
utilizarea fondurilor pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul aparatului de 
specialitate, al Primarului municipiului Focsani. Eu vin cu o sugestie pentru a elimina unele 
suspiciuni privind acordarea sau pentru a elucida acest aspect, pentru a fi mai transparent 
sa initiem la nivelul Consiliului local un proiect de hotarare si eu imi declin disponibilitatea 
ca sa fiu printre initiatori cu o metodologie de constituire si utilizare a fondului pentru 
acordarea stimulentelor personalului de specialitate si se se aiba in vedere criterii de 
repartizare, indicatori de performanta si cuantumul de acordare. Nu intru in amanunte, 
venim si in sprijinul d-lui Primar pentru ca eu stiu ce inseamna sa lucrezi in cadrul 
aparatului, toti ar vrea sa aiba stimulente, unii direct sau mai putin direct, indirect, il banuie 
pe cel de langa el ca merita mai mult sau mai putin si ca niste reguli stabilite la nivelul 
Consiliului local cred ca ar linisti sau limpezi unele aspecte legate de unele suspiciuni. Va 
multumesc si va rog sa veniti si dumneavoastra langa aceasta initiativa si cu cat suntem 
mai multi vom avea probabil mai multe idei si linistim oarecum acest aspect.” 

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „in tara exista aceasta problema 
legiferata in mai multe Consilii locale, in mod diferit, de la sistemul democratic, toata lumea, 
pana la un sistem foarte masurat si controlat. Si cu ocazia aceasta vreau sa va spun ca 
intentionez si eu si cer sprijinul tuturor colegilor sa realizam un cod urbanistico-comercial, 
similar celui din municipiul Bacau, am ajuns la el atunci cand am vazut cum au legiferat ei 
problema etnobotanicelor si cred ca problema asta si o au mult mai bine conturata si pusa 
la punct decat noi.  Cer sprijinul colegilor care doresc sa vina alaturi si sa facem acest 
lucru.” 
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Dl. consilier Neagu Nistoroiu „am omis ceva, daca s-a creat o lista la aceasta data 

rog sa fie suspendata pana luna viitoare cand se poate acorda si pentru munca depusa in 
luna respectiva sau in lunile din urma, pana cand va intra in functiune acest proiect pe care 
eu  il propun.”   

Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „este foarte dur d-le consilier, vin 
sarbatorile.” 

Dl. consilier Neagu Nistoroiu „da, dar vine decembrie si putem face imediat proiect.” 
Dl. presedinte de sedinta Liviu Ioan Oloeriu „nu se poate decat lua act de dorinta    

d-lui consilier Neagu Nistoroiu, e doar o sugestie, noi nu avem ingerinte in activitatea 
executivului.” 

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

punctele de pe ordinea de zi, considera lucrarile sedintei incheiate si multumeste tuturor 
pentru participare. 
             Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
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