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ROMANIA  
JUDETUL VRANCEA 
MUNICIPIUL FOCSANI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES VERBAL 
din 18 decembrie 2014 

 
 

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 Focşani absentează motivat, 
fiind în concediu de odihnă, iar atribuţiile sale sunt preluate de d-nul Liviu Dan Pogorevici, 
director al Direcţei administraţie publică locală, din cadrul Primăriei Municipiului Focşani 
care deschide şedinta ordinară din 18.12.2014, şedinţă convocată prin dispozitia d-lui 
Primar  5264/ 12.12.2014, constatand ca in sala sunt prezenti un numar de 19 consilieri 
prezenti, lipsa fiind d-nii consilieri Lucian Moraru şi Ionel Gabriel Necula, din totalul 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. 
 
 La sedinţă participă: 

 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani; 
 d-na Micsunica Baciu – Director executiv Directia resurse umane; 

 d-na Carmen Grosu – Directia economica; 

 d-ra Andreea Dulhan – serviciu urbanism; 

 d-na Cristina Costin – sef serviciu, investitii, fond locativ; 

 d-na Carmen Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 

 d-nul Melus Nazaru  – Sef serviciu impozite si taxe locale; 

 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 

 d-na Cristina Dascalescu – Sef serviciu administratie publica locala, agricultura, cadastru; 

 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 

 d-nul Nelu Ioniţă – Politia Locala Focsani; 

 d-nul Manole Merchea – director SC ENET SA Focsani; 

 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public comunitar de evidenta persoanelor; 

 d-nul Ion Diaconu – director Transport Public Local; 

 d-na Anca Apostol-Largeanu – director Căminul de Bătrâni Focşani; 

 d-na Oana Isac – director Serviciul Creşe; 

 dl. Laurentiu Mocanu – director Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani. 
       
   La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai 
mass-mediei locale.  
  

Dl. director Liviu Dan Pogorevici supune votului procesul verbal al şedinţei din 
27.11.2014. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu  19 voturi “pentru”. 
 
Dl. director Liviu Dan Pogorevici supune votului procesul verbal al şedinţei din 

03.12.2014. 
Nu sunt discuţii şi se aprobă cu  19 voturi “pentru”. 
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În continuare dl. Preşedinte de şedinţă Ionuţ Mersoiu prezintă proiectul ordinii de zi care 
cuprinde: 
 
Secţiunea I – proiecte de hotărâri 
 
1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Focșani, 
bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi 
bugetului creditelor interne şi externe estimată la 31 decembrie 2014, detaliată pe 
secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare;  
 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 91.900 lei, din bugetul local al 
municipiului Focşani pe anul 2015, pentru organizarea manifestărilor prilejuite de 
sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române; 
 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Focșani nr. 10/2014 privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse 
pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
finanţate din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2014, modificată prin HCL nr. 
139/2014, nr. 263/2014 şi nr. 293/2014; 
  
4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 
Administraţia Pieelor Focşani SA pe anul 2014; 
                            
5. proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor practicate în anul 2015 şi a preţurilor de 
pornire la licitaţie pentru închirierea unor bunuri, de către SC Administraţia Pieţelor Focşani 
SA;  
 
6. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al municipiului 
Focşani pe anul 2014; 
 
7. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 din Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focşani nr. 250/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Contorizarea consumului de energie termică la populație în 
municipiul Focşani – etapa a III-a”; 
 
8. proiect de hotărâre privind  aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligațiilor datorate 
bugetului local, depuse de Cazacu Valentina cu domiciliul în Focşani, str. Vămii nr. 5, ap. 
19 şi Caraba Neculai cu domiciliul în Focşani, str. Dr. Telemac nr. 3, ap. 1; 
 
9. proiect de hotărâre privind  reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Focşani, pentru anul şcolar 2015-2016; 
 
10. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul 
municipiului Focşani, pe anul 2015; 
 
11. proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Speranţa Vrancei”;  
 
12. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Vranceaqua”; 
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13. proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între municipiul 
Focşani şi Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea cu privire la derularea 
Programului de voluntariat „Bibliopovestaţii”; 
 
14. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea terenurilor 
proprietatea privată a municipiului Focşani, transmise în folosinţă, pe durată nedeterminată 
şi fără plată, organizaţiilor cooperaţiei de consum şi meşteşugăreşti şi asociaţiilor 
meşteşugăreşti; 
 
15. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 
Focşani nr. 329/31.10.2013 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Focşani; 
 
16. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri 
aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, 
pentru extinderea acestora; 
 
17. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în 
suprafaţă de 165,00 mp., aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, str. Cîmpului 
nr. 8A, judeţul Vrancea, T 150, P 7778; 
  
18. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în 
suprafaţă de 28,50 mp., situat în Focşani, str. Comisia Centrală nr. 43, care aparţine 
domeniului privat al municipiului Focşani, în vederea amplasării unei construcţii provizorie 
având destinaţia de garaj; 
 
19. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 
repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de 
punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată şi modificată şi a Hotărârii 
Consiliului Local nr. 119/24.04.2014 privind aprobarea listei de priorităţi; 
 
20. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focşani, 
Cartierul Democraţiei solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate cu 
Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată şi modificată; 
 
21. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Focşani să încheie 
contracte de vânzare-cumpărare pentru locuinţele din fondul locativ de stat situate în 
Focşani, bdul. Bucureşti nr. 27, blocul L1-ap. 22 şi ap. 23 şi bdul. Bucureşti nr. 27  bloc L2, 
ap. 12, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată, a 
Decretului lege nr. 61/1990 şi a Legii nr. 85/1992 cu modificările şi completările ulterioare; 
 
22. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării publicului nr. 
67953 din 08.12.2014 privind documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„Construire imobil birouri P+2E”- Focşani, intravilan, str. Cuza Vodă, T 101, P 5421/59335; 
 
23. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării publicului nr. 
60448 din 08.12.2014 privind documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„Atragere în intravilan a suprafeţei de teren de 9280 mp şi lotizare pentru construire cartier 
de locuinţe şi dotări complementare”- Focşani, extravilan, T 56, P 235; 
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24. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării publicului nr. 
68263 din 08.12.2014 privind documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„Atragere în intravilan a suprafeţei de 129671 mp şi lotizare pentru construire cartier de 
locuinţe şi dotări complementare”- Zona Nord Focşani, etapa a II-a, extravilan, T 22, P 
62/3, 62/4, 62/6, 62/9, 62/11, 62/15, 62/1, 62/5, 62/7, 62/8, 62/10, 62/12; 
 
25. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării publicului nr. 
60863 din 08.12.2014 privind documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„Construire bloc de locuinţe cu spaţiu comercial la parter şi regim de înălţime S+P+5E şi 
împrejmuire” – Focşani, intravilan, str. Mare a Unirii nr. 40A; 
 
26. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării publicului nr. 
68267 din 08.12.2014 privind documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„Zonă depozitare, servicii şi activităţi conexe (showroom, corp administrativ)” – Focşani, 
intravilan, T 22, P 62/1, 62/2, 62/3; 
 
 
Secţiunea a II a –  avize, rapoarte, informări 
 
1. Grafic şedinţe ordinare ale Consiliului local al municipiului Focşani pe anul 2015. 
 
 
Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice. 
 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „doresc să introduc pe ordinea de zi un proiect de 
hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică pe o perioadă de 5 ani către 
Partidul Poporului – Dan Diaconescu – Organizaţia Judeţeană Vrancea, a spaţiului situat în 
incinta Punctului Termic nr. 8, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, în 
vederea amenajării unui sediu al organizaţiei.” 

 
Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan „urmare a discuţiilor avute în plenul comisiilor  

de ieri, doresc să introduc la solicitarea unui grup de consilieri două proiecte de hotărâre: 
proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focşani nr. 367/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi proiect de 
hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului 
Focşani nr. 86/2014 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de 
personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. După cum ştiţi stimaţi colegi este vorba despre înfiinţarea unei noi structuri 
sportive în cadrul clubului nostru.” 

 
Se supune la vot ordinea de zi cu introducerea proiectelor nominalizate şi se aproba 

cu 19 voturi „pentru” . 
 
Secţiunea I – proiecte de hotărâri 

 
Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

execuţiei bugetului local al municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate 
parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor 
interne şi externe estimată la 31 decembrie 2014, detaliată pe secţiunea de 
funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.  
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Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 310 

 
Se prezinta punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 91.900 lei, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015, 
pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie, Ziua 
Unirii Principatelor Române.  

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 311 

 
Se prezinta punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 10/2014 privind 
aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la 
cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din 
bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2014, modificată prin HCL nr. 139/2014, 
nr. 263/2014 şi nr. 293/2014.  

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 312 

 
Se prezinta punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Pieţelor Focşani SA 
pe anul 2014.  

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 313 

 
Se prezinta punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

taxelor practicate în anul 2015 şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru închirierea 
unor bunuri, de către SC Administraţia Pieţelor Focşani SA.  

Dl. consilier Cătălin Vrabie „vreau să propun un amendament. Ni se propune pentru 
anul 2015 o majorare a unor taxe, iar grupul PSD nu este de acord şi o să vă propun ca 
amendament menţinerea nivelului taxelor pe anul 2015, cele propuse spre majorare, la 
nivelul anului 2014.” 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Cătălin Vrabie şi se aprobă cu 15 
voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” a d-nilor consilier Tudorel Daniel Trofin şi Dan Buzoi şi 2 
voturi „abţinere” a d-nilor consilieri Gheorghiţă Berbece şi Lilian Ilie.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adopta cu 15 voturi 
„pentru” şi 4 voturi „abţinere” a d-nilor consilieri Daniel Tudorel Trofin, Dan Buzoi, 
Gheorghiţă Berbece şi Lilian Ilie, devenind hotărârea nr. 314 

 
Se prezinta punctul 6 al ordinii de zi proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării Bugetului General al municipiului Focşani pe anul 2014:. 
Dl. consilier Cătălin Vrabie „ la acest proiect trebuie să fac un amendament pentru 

că este important pentru Centrul de Transfuzii, Şcoala nr.3 şi Liceul cu Program Sportiv. 
Aparatul tehnic ne-a comunicat astăzi că au mai intrat nişte bani din sponsorizări la aceste 
unităţi şi ar dori să facem nişte modificări în cadrul bugetului lor. Amendament la art. 2 
majorarea cu 0,50 mii lei a bugetului Centrului de Transfuzii – drepturi donatori de sânge, 
diminuarea cu 0,50 mii lei a capitolului bugetar Dobânzi; la art. 4 Şcoala nr. 3 - majorarea 
veniturilor din donaţii şi sponsorizări cu 1,48 mii lei pentru achiziţia de obiecte de inventar; 
Liceul cu Program Sportiv - majorarea veniturilor din donaţii şi sponsorizări cu 7,50 mii lei 
pentru activitatea sportivă.” 
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Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Cătălin Vrabie şi se aprobă cu 19 
voturi „pentru”, .  

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 315 

 
Se prezinta punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei nr. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 250/2011 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Contorizarea consumului de energie termică la populaţie în municipiul Focşani – 
etapa a III-a”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 316 

 
Se prezinta punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind  aprobarea 

cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local, depuse de 
Cazacu Valentina cu domiciliul în Focşani, str. Vămii nr. 5, ap. 19 şi Caraba Neculai 
cu domiciliul în Focşani, str. Dr. Telemac nr. 3, ap. 1. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 317 

 
Se prezinta punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind  reorganizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din 
municipiul Focşani, pentru anul şcolar 2015-2016. 
  Dl. consilier Cătălin Vrabie „avem un amendament în urma discuţiilor din comisie de 
ieri. Între timp s-au lămurit lucrurile în sensul că Palatul Copiilor Focşani trebuie introdus în 
reţeaua şcolară a municipiului Focşani, chiar dacă din Consiliul de Administraţie trebuie să 
facă parte şi un reprezentant al autorităţii publice judeţene, în aceste condiţii aparatul 
tehnic ne-a pregătit un amendament căruia o să-i dau citire: la anexa nr. 1 reteaua 
unitatilor de  invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica care 
functioneaza in anul scolar 2015-2016 in municipiul focsani se adauga pozitia nr. 32  
Palatul Copiilor Focsani, Str. Moldova nr. 9,   tel/fax.0237216259   Nivel prescolar, 
primar, gimnazial, pcfocsani@mail.com cu Structuri arondate: Clubul Copiilor Odobesti, 
Clubul Copiilor Panciu, Clubul Copiilor Adjud, Clubul Copiilor Marasesti; la Anexa nr. 2   
reţeaua unitatilor de  invatamant preuniversitar particular, cu personalitate juridica 
care functioneaza in anul scolar 2015-2016 in municipiul Focşani; la pozitia nr. 4 
Şcoala Primara “Armonia” se adauga nivelul prescolar si se modifica adresa str. 
Moldova nr. 8 cu strada Panduri nr. 143 si pozitia nr. 1 Gradinita cu Program Prelungit 
“Armonia” se anuleaza. Corespunzator se va renumerota Anexa nr. 2.” 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Cătălin Vrabie şi se aprobă cu 19 
voturi „pentru”, .  

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 318 

 
Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de 
persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul municipiului Focşani, pe anul 2015. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru” devenind hotărârea nr. 319 

 
 Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Speranţa Vrancei”. 

mailto:pcfocsani@mail.com
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Dl. consilier Tudorel Daniel Trofin „vroiam să întreb dacă această asociaţie este în 
concordanţă cu strategia pe care o avem în dezbatere publică şi care urmează în curând 
să o aprobăm la nivelul municipiului Focşani? Dacă poate cineva să-mi răspundă.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „am primit săptămâna trecută adresă de la Consiliul 
Judeţean şi pe baza acesteia am întocmit acest proiect.” 

Dl. consilier Tudorel Daniel Trofin „tot nu am înţeles dacă este bine sau nu. Vroiam 
să ştiu dacă este în concordanţă cu strategia respectivă sau nu? Dacă această asociaţie 
are obiective stabilite conform strategiei de dezvoltare.”  

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan „cooperarea între oraş sau între localităţi la 
momentul acesta nu are nici o legătură cu strategia de dezvoltare. În cadrul acestor 
parteneriate între oraşe se încearcă dezvoltarea unor proiecte care au legătură cu ceea ce 
discutăm noi vis-a-vis de strategia de dezvoltare dar nu neapărat este specificat în 
strategia de dezvoltare că aceasta ar fi modalitatea. Se găsesc tot felul de soluţii ca să 
atingem obiectivele din strategia de dezvoltare şi asta este una dintre ele.” 

Dl. consilier Aurel Bâcu „am parcurs documentaţia acestei asociaţii, am parcurs şi 
strategia, sunt puncte în care ele nu sunt puse de acord. Este dezvoltarea economică a 
oraşelor din judeţul Vrancea în cadrul acestei asociaţii, din această asociaţie face parte şi 
municipiul Focşani, dacă este vorba de dezvoltare, ea trebuie armonizată cu strategia de 
dezvoltare a municipiului Focşani. Dacă astăzi aprobăm statutul şi prevederile acestei 
Asociaţii „Speranţa Vrancei” nu ne rămâne de făcut decât să umblăm la strategie s-o 
punem de acord cu prevederile acestei asociaţii.” 

Dl. consilier Cătălin Vrabie „stimaţi colegi, statutul asociaţiei este documentul de 
naştere a acesteia şi este legea acestei asociaţii. El poate fi modificat spre deosebire de 
actul constitutiv, oricând pe parcursul existenţei acestei asociaţii. Nu înseamnă că dacă în 
statut astăzi scrie ceva, peste două luni nu poate fi modificat dacă nu concordă cu anumite 
prevederi dintr-un alt document. A ne împiedica astăzi şi a nu aproba constituirea acestei 
asociaţii doar pentru că în statut sunt anumite prevederi care nu neapărat nu contravin 
prevederilor din strategie, ci poate nu sunt în concordanţă, nu este oportun. Dacă pe 
măsura implementării proiectului se va considera că undeva cele două documente nu sunt 
compatibile se poate modifica fie statutul, fie strategia de dezvoltare. Sunt nişte documente 
care vor sta la baza dezvoltării judeţului şi a oraşului pe o perioada de 10-15-20 de ani de 
acum înainte şi este imposibil să credem că în 10 ani nu se va modifica. Clar şi statutul şi 
strategia vor suporta modificări, nu este o chestiune care să ne împiedice astăzi să votăm 
această asociaţie sau constituirea acestei asociaţii.” 

Dl. consilier Aurel Bâcu „eu am răspuns strict la întrebarea d-lui consilier Trofin. În 
momentul acesta nu sunt armonizate. Ce vom face de aici încolo este cu totul altceva.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan „cred că s-a înţeles greşit. O asociere între 
localităţi duce la accesare de fonduri mult mai facil. În perioada 2014-2020 pentru 
accesarea acestor fonduri europene pentru dezvoltarea localităţilor noastre vor primi criterii 
de eligibilitate, proiectele noaste, dacă sunt asociate. Sau în situaţia în care sunt asociate 
vor primi aceste proiecte cu punctaje mult mai mari şi atunci şansa de a accesa fonduri 
europene mult mai uşor este să ne asociem în astfel de structuri.” 

Dl. consilier Tudorel Daniel Trofin „a nu se înţelege greşit că sunt împotriva înfiinţării 
acestei asociaţii de dezvoltare, pur şi simplu vroiam să ştiu dacă este în concordanţă cu 
strategia de dezvoltare pentru că mi se pare normal ca de acum încolo tot  ce vom face 
după aprobarea acestei strategii să fie în concordanţă cu obiectivele şi termenele pe care 
le prezentăm acolo.” 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 19 
voturi „pentru” , devenind hotărârea nr. 320 
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Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Vranceaqua”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 321 

 
Se prezinta punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

încheierii Acordului de parteneriat între municipiul Focşani şi Biblioteca Judeţeană 
„Duiliu Zamfirescu” Vrancea cu privire la derularea Programului de voluntariat 
„Bibliopovestaşii”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 322 

 
Se prezinta punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului privind vânzarea terenurilor proprietatea privată a municipiului 
Focşani, transmise în folosinţă, pe durată nedeterminată şi fără plată, organizaţiilor 
cooperaţiei de consum şi meşteşugăreşti şi asociaţiilor meşteşugăreşti. 

Dl. consilier Tudorel Daniel Trofin „am avut o discuţie şi luna trecută în urma căreia 
am considerat noi la acel moment că ar fi bine să mai dăm răgaz aparatului Primăriei de a 
mai purta nişte discuţii cu reprezentanţii asociaţiilor meşteşugăreşti. Aş pune în discuţie 
deşi s-a discutat şi în comisie, în principiu aş vrea să se consemneze şi în şedinţa de plen 
că folosirea unui preţ pentru vânzarea terenurilor stabilit printr-o expertiză în anul 2007 
când ştim că valorile imobiliarelor erau cu totul şi cu totul altele, stabilit şi folosit în cadrul 
acestui regulament pe care îl vom vota noi astăzi aici mi se pare nepotrivit, mai ales pentru 
că nu discutăm despre 100-200 mp de teren, asociaţiile meşteşugăreşti au mii de mp de 
teren şi situaţia financiară în care vom pune aceste asociaţii şi organizaţii trebuie să ţinem 
cont că sub umbrela dumnealor într-un fel sau altul chiar dacă nu sunt angajaţi, dar spaţiile 
închiriate de dumnealor generează nişte locuri de muncă pe care s-ar putea să le pierdem 
dacă nu suntem atenţi în felul în care vom vota acest regulament. În consecinţă eu am 
considerat că ar trebui să reflectăm mai mult asupra acestui regulament şi în speţă asupra 
preţului pe care colegii mei nu au fost de acord să-l luăm în discuţie în şedinţele de 
comisie.” 

Dl. consilier Cătălin Vrabie „într-adevăr proiectul a născut discuţii, însă câteva 
precizări: în primul rând în momentul de faţă cooperaţiile şi asociaţiile meşteşugăreşti  sunt 
în proprietatea municipiului Focşani, să nu se înţeleagă că luăm ceva de la aceste, nu, este 
proprietatea municipiului Focşani, propunerea aceasta vine oarecum în sprijinul lor, la 
recomandarea Curţii de Conturi de a găsi o modalitate prin care cei care utilizează acest 
teren fie să-l cumpere, fie să-l concesioneze pentru că de ani buni, de după Revoluţie îl 
utilizează fără a plăti absolut nimic pentru aceste terenuri lucru care nu este normal şi 
Curtea de Conturi a considerat că în acest mod este prejudiciat sau poate fi prejudiciat  
bugetul municipiul Focşani ceea ce este corect. În al doilea rând vorbim de expertiza la 
nivelul anului 2007, sigur putem considera că nu mai este actuală însă un preţ maxim de 
112 euro/mp în centrul oraşului nu este un preţ mare. Eu vă spun din activitatea mea 
notarială că se tranzacţionează terenuri şi preţurile de la nivelul anului 2007 sunt preţuri 
reale la momentul acesta, cu mici variaţii, este adevărat, dar nu sunt departe de realitate. În 
al treilea rând în urma discuţiilor de aseară, o să vin cu propunerea de a respinge în 
această fază acest proiect datorită faptului că eu cred şi colegii mei consilieri şi executivul 
crede că este mai oportun să concesionăm sau să închiriem aceste terenuri, este şi mai 
uşor pentru cooperaţiile meşteşugăreşti şi nu să le vindem. În felul acesta ele rămân în 
patrimoniul municipiului Focşani şi în acelaşi timp rezolvăm şi problema ridicată de Curtea 
de Conturi în sensul că vom obţine de pe urma acestor terenuri nişte venituri. Sigur în 
situaţia în care nu vom ajunge la un acord cu cooperativele şi aceştia nu vor accepta sub 
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nici o formă concesiune sau închiriere, atunci le vom scoate la licitaţie publică spre 
vânzare. Aceste lucruri se vor discuta cu cooperaţiile meşteşugăreşti în perioada 
următoare şi sper să ajungem la un compromis în aşa fel încât nici lor să le creem 
probleme, dar în acelaşi timp să nu prejudiciem nici bugetul municipiului Focşani.” 

Dl. consilier Lilian Ilie „şi eu sunt de părere că nu trebuie să ne grăbim în a vota 
acest proiect având în vedere că sunt cazuri şi cazuri, speţe şi speţe. De exemplu anumite 
cooperative, asociaţii au spaţii la parter de bloc, iar deasupra mai au câteva etaje şi atunci 
acestea vor plăti la cumpărare o cotă. Sunt şi cazuri în care aceste societăţi au spaţii, adică 
clădiri construite şi atunci sunt nevoiţi să plătească la suprafeţe de 500 mp foarte mari şi 
pentru ei este foarte greu. De aceea anumiţi reprezentanţi ai asociaţiilor au venit cu 
rugăminte ca în măsura în care este legal le facilităm negocierea. O negociere în sensul de 
a da un termen mai larg de plată. Ei sunt dispuşi să achite contravaloarea conform 
dechiziilor luate de noi, dar facilitând un termen mai larg de plată.” 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adopta cu 19 
voturi „abţinere”.  

 
Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind completarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 329/31.10.2013 privind 
aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Focşani.  

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 323 

 
Se prezinta punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

concesionării fără licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului privat al 
municipiului Focşani, adiacente construcţiilor existente, pentru extinderea acestora.  

Dl. consilier Cătălin Vrabie „doar o precizare care nu este neapărat legată de acest 
proiect. Iată că în toate aceste proiecte în care noi am aprobat concesionări niciunul dintre 
noi nu a avut nimic de comentat referitor la preţ, este acelaşi preţ pe care îl aplicăm şi 
asociaţiilor şi cooperaţiilor. În condiţiile acestea nu cred că putem face discriminare între 
una şi alta când este vorba de concesiune sau închiriere, cel puţin asta este părerea mea. 
Chiar dacă vorbim de 28 mp aici, dar vorbim de o singură persoană, de o singură familie, 
acolo vorbim de 7.000-6.000-5.000-1.000 mp dar este o societate comercială, o formă 
comercială care realizează venituri.” 

Dl. consilier Tudorel Daniel Trofin „aş vrea să precizez aşa cum a început dl. 
consilier Vrabie că discutăm depre suprafaţe la concesiuni foarte mici, maxim 50% din 
suprafaţă construcţiei, majoritatea sunt extinderi ale apartamentelor, deci discutăm de 
maxim 50 mp, pe când la asociaţii discutăm depre mii de mp ceea ce duc la nişte sume 
exorbitante. O să-mi spuneţi într-adevăr şi dl. Primar are dreptate aici că au utilizat aceste 
suprafeţe şi le-au închiriat atâta timp, dar măsura în care trebuie să ţinem cont şi de 
aspectul social, nu consider că ar trebui să judecăm aşa de repede lucrurile. Aceasta este 
părerea mea proprie şi personală.” 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 19 
voturi „pentru”  devenind hotărârea nr. 324 

 
Se prezinta punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 165,00 mp., aparţinând 
domeniului privat al municipiului Focşani, str. Cîmpului nr. 8A, judeţul Vrancea, T 
150, P 7778. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 325 
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Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 28,50 mp., situat în 
Focşani, str. Comisia Centrală nr. 43, care aparţine domeniului privat al municipiului 
Focşani, în vederea amplasării unei construcţii provizorie având destinaţia de garaj. 

Dl. consilier Tudorel Daniel Trofin „am ridicat problema şi aseară în şedinţa de 
comisie, vreau să folosesc un singur argument din cele prezentate aseara şi anume că prin 
construirea unui garaj se grevează un spaţiu de aproximativ doua spaţii de parcare. În 
consecinţă din ce ştiu eu aseară era o discuţie şi se spunea că municipiul Focşani are 
disponibil un număr de aproximativ 9.000-10.000 locuri de parcare, parcul auto sunt 
convins că este mult mai mare, chiar aş fi interesat dacă ne-ar putea oferi cineva o cifră 
aproximativă. În consecinţă eu unul nu sunt de acord cu înfiinţarea acestor garaje, nu mai 
spun şi de aspectul estetic şi din considerentul de urbanism, dar din punctul acesta de 
vedere nu consider că este oportun să mai aprobăm în continuare garaje pe raza 
municipiului Focşani.” 

Dl. consilier Dragoş Puiu Horohocea „sunt şi eu de acord cu dl. consilier Trofin, cred 
că ar trebui să facem ceva în legătură cu garajele însă vreau să spun doar atât că în zonă 
mai sunt deja garaje, din păcate. Sunt total de acord cu situaţia garajelor mai ales că ocupă 
aproape două locuri de parcare, însă sunt cel puţin 7-8 garaje în zonă.” 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 18 
voturi „pentru” si 1 vot „împotrivă” a d-lui consilier Tudorel Daniel Trofin, devenind 
hotărârea nr. 326 

 
Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea listei 

nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii 
nr. 152/1998 republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 
119/24.04.2014 privind aprobarea listei de priorităţi. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 327 

 
Iese din sală dl. consilier Cătălin Vrabie. 
 
Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea unui 

schimb de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Democraţiei solicitate de titularii 
contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată 
şi modificată. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 18 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 328 

 
Se prezinta punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind împuternicirea 

Primarului municipiului Focşani să încheie contracte de vânzare-cumpărare pentru 
locuinţele din fondul locativ de stat situate în Focşani, bdul. Bucureşti nr. 27, blocul 
L1-ap. 22 şi ap. 23 şi bdul. Bucureşti nr. 27  bloc L2, ap. 12, în baza prevederilor Legii 
locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată, a Decretului lege nr. 61/1990 şi a 
Legii nr. 85/1992 cu modificările şi completările ulterioare. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 18 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 329 
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Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Raportului consultării şi informării publicului nr. 67953 din 08.12.2014 privind 
documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil 
birouri P+2E”- Focşani, intravilan, str. Cuza Vodă, T 101, P 5421/59335. 

Dl. consilier Lionida Milea „referitor la acest proiect vreau să vă informez că am fost 
împreună cu colegii din comisia tehnică în teren şi am constatat că construcţia care se va 
ridica acolo este inoportună deşi în documentaţie am văzut că toţi şi-au dat avizele, 
arhitecţii oraşului, cei de la mediu, dar cum ştiţi şi dumneavoastră parcul existent este 
parcul al fostei gradini zoologice şii contrucţia unde se vrea a fi ridicată este chiar în acest 
parc. Deci totodată dispar toţi copacii aferenţi suprafeţei respective, în altă ordine de idei nu 
are nici un aliniament faţă de blocurile existente, să fie în rând cu blocurile, este în faţa 
blocurilor existente şi căile de acces nu sunt prea multe, adică pentru a putea interveni 
acolo ar trebui stricată incă o zonă verde pentru lucrul acesta. Ştiind că dl. Primar 
întotdeauna a spus că Focşaniul are nevoie de cel puţin pe fiecare persoană de 26-28 mp 
spaţiu verde, dar dacă îi mai stricăm şi pe aceştia existenţi, ce facem cu oxigenul pentru 
generaţiile viitoare? Eu din punctul meu de vedere şi rog şi colegii pentru că trebuie să 
ţinem cont şi de cetăţeni, practic noi suntem în Consiliu Local reprezentanţi ai cetăţenilor şi 
trebuie să le apărăm şi interesele dumnealor, deci cei din zona respectivă nu sunt de acord 
sub nici o formă pentru construcţia respectivă. Nu ştiu cine a aprobat, am înţeles că de 
comisia tehnică  CTUAT a trecut doar cu un vot „impotrivă” şi o „abţinere” şi s-a dat avizul. 
Şi avizul nu este consultativ, noi prin regulamentul pe care îl avem putem opri această 
construcţie care nu este benefică în zona respectivă.” 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „din păcate şi grupul UNPR o să se abţină astăzi, 
cred că trebuie să ne mai gândim puţin. În primul rând nu ştiu cum s-au obţinut avizele de 
la mediu.”  

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „nu vroiam să iau cuvântul, dar pentru că sunt 
membru în comisia tehnică care analizează aceste proiecte. Aş vrea să spun că ne aflăm 
într-o situaţie, am mai avut clădiri faţă de care s-au mai ridicat obiecţii, numai la şedinţa 
trecută am avut clădirea din apropierea centrului Pieţei care la fel a generat discuţii         
vis-a-vis de ştangularea circulaţiei şi altele. Până una alta avem un proprietar, persoană 
fizică care a redobândit în instanţă acel teren, mai departe s-a adresat Primăriei, cât şi 
comisiei tehnice şi a obţinut toate avizele necesare. Dacă cineva din executiv poate să ne 
spună, nouă ni s-a spus că nu se vor tăia copaci, nu se vor face garduri, în cel mai rău caz 
va fi un gard viu care să delimiteze perimetrul acestei proprietăţi. Ne aflăm în situaţia în 
care dacă am pune într-o balanţă ce spunea colegul nostru sunt lucruri reale şi pot fi luate 
în seama, pe de altă parte balanţa cealaltă, ce am spus eu, este un proprietar care şi-a luat 
avizele, a cheltuit nişte bani şi vrea să investească şi să facă acolo din câte am înţeles eu, 
o clădire de birouri. Aşa stau lucrurile, sincer să vă spun totuşi această comisie înseamnă 
aproape toţi arhitecţii din municipiul Focşani, deci specialişti. Noi reprezentăm cetăţenii 
acolo, iar mai mult decât atât sunt toţi avizatorii, de la mediu şi situaţii de urgenţă până la 
alte instituţii. Rămâne ca votul celor de faţă să vorbească dacă se face sau nu se face şi 
vom vedea reacţia proprietarului acelui teren care doreşte să realizeze acolo o clădire.” 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „da, într-adevăr aveţi dreptate este o situaţie 
foarte dificilă dacă pot să-i spun aşa, în schimb cred că ar trebui să mai discutăm să ne mai 
consultăm, este vorba de parcul de la Teatru şi aşa nu deţinem foarte multe zone verzi în 
oraş şi acesta este motivul, nu că sunt împotrivă neapărat, dar ne abţinem astăzi.” 

Dl. consilier Lionida Milea „nu cred că este o chestie atât de dificilă şi atât de grea ca 
noi să o respingem pentru că eu din câte am înţeles nu este o hotărâre definitivă şi 
irevocabilă pe acest teren, mai mult de atât persoana în cauză nu a avut teren în zona 
respectivă, aşa că din alte zone puteau veni, să spunem că am undeva aproape de Goleşti 



 12 

şi vin apoi şi cer acolo în mijlocul oraşului că aşa trebuie să cer. Nu există o hotărâre 
definitivă şi irevocabilă, eu aşa ştiu.” 

Dl. consilier Aurel Bâcu „sunt din ce în ce mai multe motive în sprijinul faptului că ne 
vom abţine de la acest vot, este şi latura sentimentală şi cred că focşănenii ştiu ce 
înseamnă strada cu castani din municipiu Focşani şi cel mai puternic argument, reacţia  
cetăţenilor în ziua de astăzi la apariţia articolelor din presă, cât şi întâlnirile pe care le-am 
avut cu câtiva cetăţeni din municipiul Focşani, nu neapărat locuitori ai acelei străzi, nu am 
găsit unul care să agreeze aceste proiecte.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „persoana respectivă a fost pusă în posesie acolo, a 
primit teren, el acolo a început să-şi defrişeze, să-şi cureţe, este curtea lui de acum, nu mai 
poţi să faci nimic. Dumneavoastră hotărâţi ceea ce vreţi. V-am spus că nici eu nu sunt de 
acord şi nu am fost de acord, v-am şi spus.” 

Dl. consilier Dragoş Puiu Horohocea „am o întrebare, noi ce mai aprobăm? Explicaţi-
mi şi mie de ce mai trece acest proiect prin Consiliul Local, noi ce aprobăm? 

Dl. consilier Aurel Bâcu „probabil trebuia să ne fi spus părerea anterior asupra unui 
studiu de oportunitate. Vine cu propunerea ca proiect de hotărâre, dacă aprobam un studiu 
de oportunitate aveam timp să analizăm toate aceste aspecte.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „practica studiului de oportunitate transformat în 
Hotărâre de Consiliu Local a existat. Aseară am şi fost dus în eroare, eram convins că se 
fac în continuare Hotarâri de Consiliu în care Consiliul Local se propunţă vis-a-vis de 
oportunitate. A existat o perioadă de câţiva ani şi văd că a încetat această practică. Nu ne 
mai obligă legea? Dar putem să o facem? Putem să o facem. Haideţi să aprofundăm 
subiectul acesta pentru că altfel, cum a fost şi întrebarea colegului nostru dl. consilier 
Horohocea care întreba ce votăm aici, noi votăm oportunitatea sigur înainte şi să blocăm 
pe cetăţeanul care va cheltui pentru că un PUZ costă mult. Putem în situaţia aceasta când 
din punct de vedere tehnic el e întreptăţit că este proprietar şi are toate avizele să-i spunem 
nu, noi considerăm că nu este oportun. Nu este de mult, cred că acum câteva luni în urmă 
am aprobat studiu de oportunitate în Hotărâre de Consiliu Local. Noi Consiliul Local putem 
să menţinem această practică care este foarte corectă.” 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adopta cu 8 
voturi „pentru” şi 10 voturi „abţinere” a d-nilor consilieri Aurel Bâcu, Dragos Puiu Horhocea, 
Marius Eusebiu Iorga, Elena Cucu, Vasile Vasiloiu, Lionida Milea, Lilian Ilie, Gheorghiţă 
Berbece, Tudorel Daniel Trofin şi Dan Buzoi. 

 
Se prezinta punctul  23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului consultării şi informării publicului nr. 60448 din 08.12.2014 privind 
documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a 
suprafeţei de teren de 9280 mp şi lotizare pentru construire cartier de locuinţe şi 
dotări complementare”- Focşani, extravilan, T 56, P 235. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 18 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 330 
 

Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi proiect de hotărâre privind aprobarea 
Raportului consultării şi informării publicului nr. 68263 din 08.12.2014 privind 
documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a 
suprafeţei de 129671 mp şi lotizare pentru construire cartier de locuinţe şi dotări 
complementare”- Zona Nord Focşani, etapa a II-a, extravilan, T 22, P 62/3, 62/4, 62/6, 
62/9, 62/11, 62/15, 62/1, 62/5, 62/7, 62/8, 62/10, 62/12:. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 18 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 331 
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Se prezinta punctul 25 ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Raportului consultării şi informării publicului nr. 60863 din 08.12.2014 privind 
documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire bloc de 
locuinţe cu spaţiu comercial la parter şi regim de înălţime S+P+5E şi împrejmuire” – 
Focşani, intravilan, str. Mare a Unirii nr. 40A. 

Dl. consilier Lionida Milea „avem o problemă şi la acest PUZ, referitor la zona 
respectivă şiaici au fost discuţii în toate comisiile pentru că accesul la această locaţie se 
face prin două străzi, str. Scarlat Târnăvitu şi str. Culturii, ambele străzi în momentul actual 
sunt aproape blocate. Spuneam că trebuie să stai în capătul străzii să vezi dacă vine vreo 
maşină sau nu pentru a putea trece cu maşina. Inafară de aceasta prin costrucţia acestui 
bloc care are de fapt la parter magazine şi încă 5 nivele apare în zona respectivă ca o 
ciupercă înaltă, ca după ploaie. Arhitecţii noştri dacă au văzut că este corect şi plăcut 
acolo, probabil de aceea au aprobat. Blocul acesta apare cu 5 nivele plus parter, deci ar fi 
o înălţime de 6 nivele, iar în zonă existând blocuri doar cu 3 nivele. Prin ocuparea spaţiului 
respectiv se ocupă tot spaţiul verde, deci locurile de joacă ale copiilor, acum este 
împrejmuit şi s-a blocat tot acolo şi circulaţia şi spaţiul verde. Este doar o anexă de 5-6 
metri în care erau nişte maşini blocate acolo şi cum se va face calea de acces către acest 
bloc? Din punctul meu de vedere eu o să mă abţin la acest proiect pentru că şi locuitorii din 
zonă chiar au venit şi în comisia tehnică şi au spus că şi aşa au acea spălătorie şi nu mai 
pot respira în zona respectivă. Dacă colegii vor aproba să se construiască blocul aşa cum 
l-au proiectat şi cine l-a proiectat.” 

Dl. consilier Dragoş Puiu Horohocea „cred că Focşaniul se poate dezvolta, este bine 
nu este nici un fel de problemă sunt zone suficiente ca parcuri, cartiere în zona de nord, în 
zona de sud, se poate extinde pe orizontală cât se doreşte, dar în momentul acesta să 
permiţi construcţia în interior? Gândiţi-vă că acel cartier a fost gândit de pe vremea lui 
Ceauşescu, care se dorea de atunci construcţie pe verticală, inchidere pe mp şi spaţiile 
verzi sunt cum sunt în Focşani, este un careu de blocuri şi exact în mijloc se va ridica un 
P+5, unde de jur împrejur sunt P+3, mie nu mi se pare ok. Şi dacă până acum Judecătoria 
a dat pământul oamenilor este pentru că nu sunt tehnici pentru că nu înţeleg pentru că nu 
au făcut altceva decât să pună pe altcineva în proprietate, nu s-a luat în considerare 
aspectul nici măcar al designului. Părerea mea este că este strigător la cer. Noi   
întâlnindu-ne aici în Consiliul Local, reprezentanţi ai cetăţenilor putem spune că nu suntem 
de acord. Gandiţi-vă că dumneavoastră aţi sta acolo după ce ani de zile aţi avea în faţa 
dumneavoastră un spaţiu verde deodată vă treziţi cu un P+5 în faţă. Mie mi se pare ca nu 
este ok.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan „este exact aceeaşi situaţie ca la proiectul 
anterior. Totul pleacă după părerea mea de la atribuirea acestor terenuri. Nu Primăria a 
atribuit aceste terenuri ci instanţa de judecată. Vreau să-i întreb pe cei la de la urbanism ce 
regim de înălţime există în această zonă?” 

D-ra Andreea Dulhan „P+3, iar conform  Legii nr. 350 se poate construi peste cu 
două nivele.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan „deci conform legii a solicitat corect cetăţeanul. 
Noi suntem în Consiliul Local ca între ciocan şi nicovală, între un cetăţean care a dobândit 
un drept de proprietate pe un teren şi încearcă să construiască conform regulilor de 
urbanism ale oraşului şi cetăţenii din zonă care nu sunt de acord cu ce doreşte cetăţeanul 
să construiască acolo. Noi practic suntem între ciocan şi nicolavă, dar cred că punctul de 
plecare şi nu vreau să arunc vina, cred că aceste atribuiri de terenuri în municipiul Focşani 
date aleatoriu, să spun, de către instanţele de judecată ne creează nouă probleme. Aş 
putea să vă mai dau exemplu de parcările ocupate de astfel de proprietari, împrejmuite 
locurile de parcare pentru circa 4-5 locuri de jur împrejur, ne trezim peste noapte că este 
îngrădit şi noi nu avem ce să facem.” 
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Dl. consilier Tudorel Daniel Trofin „dragi colegi sigur că avem ce să facem pentru că 
altfel nu am mai veni la aceste şedinţe şi nu am mai găsi rolul Consiliului Local pe astfel de 
proiecte. Eu cred că ar trebui să discernem un pic, instanţa când hotărăşte aşa cum bine 
spunea dl. Primar nu atribuie acel teren pentru construcţie de locuinţe. Poate că cetăţeanul 
va veni cu o ofertă de patinuar de 1.500.000.000 lei la anu şi va fi o economie la bugetul 
local, poate vrea să facă un parc de joacă pentru copii pe care să-l pună iarăşi la dispoziţia 
copiilor, poate noi municipalitatea reuşim să găsim o sumă de bani că şi aşa avem Slavă 
Domnului nevoie de locuri de joacă pentru copii. Eu cred că ar trebui să avem mare grijă în 
momentul în care aprobăm aceste PUZ-uri şi aceste construcţii pentru că ar trebui să 
transmitem un semnal şi rog presa pe această ocazie să ne ajute să transmită un semnal 
celor care se judecă în momentul de faţă să aibă mare grijă la terenurile pe care le solicită 
şi cât de potrivit ar fi construcţiile acolo. Să nu se bucure că vor fi în mijlocul oraşului pentru 
că uitaţi începem să votăm şi cum ne dictează conştiinţa şi vom împiedica astfel de 
construcţii pe care le considerăm total inoportune. Eu vă spun sincer, înţeleg şi omul care 
are un teren acolo şi un drept legitim de a solicita o construcţie, dar pe de altă parte nu poţi 
să-ţi satisfaci tu dorinţa de a face o construcţie lezând sute de oameni şi întregul municipiul 
Focşani pentru că a face un P+5 acolo, să-mi fie iertată opinia dar este ca nuca in perete. 
Rog încă o dată cetăţenii care în aceste momente sunt pe rol cu procese, aveţi foarte mare 
grijă ce suprafeţe de teren solicitaţi instanţelor pentru că eu sper ca de azi înainte în 
Consiliul Local  Focşani să se voteze cu discernământ şi cu conştiinţă pentru felul în care 
va arăta municipiul Focşani în viitor.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „vreau să vă spun următorul lucru. De ce avizează 
comisia tehnică aceste proiecte? Pentru că cel care proiectează respectă în totalitate legea 
urbanismului, respectă absolut tot şi suprafaţa de umbrire şi tot, tot respectă. Deci noi nu 
putem să spunem că nu a respectat ceva, nu ai ce să-i impuţi că nu a respectat. Cei care 
dau avize îşi dau avize pentru gaze, avem o reţea de gaze care trebuie deviată. Practic 
comisia când dă acest aviz din punct de vedere al respectării normelor este în totalitate 
respectat. Deci singurul lucru pe care îl putem spune este acest disconfort care se creează 
datorită construcţiilor acestea, dar în acelaşi timp eu sunt convins şi nu am verificat şi-mi 
pare rău şi ar trebui să verific treaba aceasta cred că au şi de la cetăţeni avizul că poate să 
construiască în zona respectivă. O să verific pentru că nu am verificat. Din punct de vedere 
al corectitudinii nu putem să le imputăm nimic celor care proiectează.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „ştiu că au fost supuse şi proiectul care s-a supus 
votului anterior şi acesta dezbaterii publice. Ce s-a adunat, ce păreri s-au adunat în urma 
dezbaterii publice? 

D-ra Andreea Dulhan „a fost pe site informarea publică, au fost panouri amplasate în 
zona respectivă şi nu au fost obiecţiuni.” 

Dl. consilier Liviu Ioan Oloeriu „înseamnă că se comunică greu cu cetăţenii. Dar aş 
vrea să-i spun d-lui consilier Trofin că noi votăm cu discernământ şi cunoştinţă şi 
respectăm legea, acolo unde nu este lege este anarhie.” 

Dl. consilier Lionida Milea „după părerea mea nu cred că cei care dau sentinţele 
judecătoreşti sunt 100% vinovaţi. Dumnealor dau o sentinţă, o hotărâre normală şi spune, 
d-le i-am dat 250 mp, foarte bine, dar nu-i spune că în locul respectiv trebuie să construieşti 
un bloc cu P+5 etaje şi acolo poate să-si facă un patinuar cum a spus colegul, poate să-si 
facă un spaţiu de joacă, poate să facă altceva. Greşeala cred că este în curtea noastră şi 
aici aş vrea să-l contrazic un pic pe dl. Primar pentru că după mintea mea, cei care dau 
avizele şi arhitecţii sunt vinovaţi. Domnule dacă în zona respectivă nu sunt decât P+3, cum 
pot să vin cu P+5? Dacă dumnealor fac lucrul acesta, ce fel mai avem noi grijă de oraşul 
acesta, ce fel de arhitecţi suntem? Vreau să apară oraşul meu frumos şi mă refer şi la 
culoare şi la amplasament, de aceea spun că nu cei care dau hotărâri judecătoreşti sunt 
vinovaţi.” 
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Dl. consilier Dragoş Puiu Horohocea „comisia tehnică după cum îi spune şi numele 
înseamnă oameni tehnici care reprezintă în acea comisie un segment. Spre exemplu 
pompierii vin şi spun , din punctul lor de vedere dacă respectă legea acel proiect, arhitectul 
vine şi spune dacă proiectul respectă arhitectonica Focşaniului este ok. Despre asta vorbim 
şi eu nu cred că un arhitect din Focşani are o problemă în a vrea să facă ceva urât, 
inestetic în Focşani, el spune că din punct de vedere legal totul este ok, la fel şi judecătorul. 
În momentul în care ajunge în Consiliul Local noi cred că putem să abordăm şi latura 
umană a unui astfel de proiect care presupune o discuţie de genul acesta. Din aproape în 
aproape să vedem dacă se aprobă sau nu se poate aprobă. În fond suntem aleşi de 
cetăţeni, noi ar trebui să ne punem în locul lor, lucru pe care l-am şi făcut de altfel ducându-
mă la faţa locului şi văzând cum arată blocurile din împrejur, cum arată spaţiul verde, cât 
spatiu verde era şi dacă este oportun ca acel bloc să fie construit. Este strict părerea mea, 
nu fac altceva decât să îmi spun un punct de vedere, nu să contrazic pe nimeni.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan „nu vreau să fiu înţeles greşit, eu nu am acuzat 
instanţa că este vinovată 100% de acest aspect, dar vreau să spun că de acolo pleacă, de 
la aceste hotărâri judecătoreşti. În momentul în care omului i s-a atribuit în proprietate un 
anumit teren în punctul „x”, instanţa nu spune i se atribuie cetăţeanului 200 mp, i se spune i 
se dă 200 mp în locaţia „x”, de aici plecăm. Instanţa probabil că ştie din informările pe care 
le primeşte din Primărie, că altfel nu are de unde.  

Dl. Primar Decebal Bacinschi „cetăţeanul se duce şi spune aş vrea în cutare loc, 
acolo sau dincolo. În condiţiile acestea se numeşte un expert care se duce şi spune dacă 
este sau nu posibil.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan „expertul trebuie să spună dacă este liber.” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „am avut situaţii când s-au dat două hotărâri 

judecătoreşti pe acelaşi teren.” 
Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan „dacă pe două poze şi pe spusul unui expert se 

dau terenurile din Focşani în instanţă, înseamnă că am ajuns rău. Nu aici am vrut să ajung, 
am vrut să spun următorul lucru, cred că suntem în plenul Consiliului Local să discutăm 
lucruri serioase nu glumiţe cu patinuare, dar probabil că fiind sezonul este cu totul şi cu 
totul altceva. Constituţia României garantează dreptul de proprietate al cetăţeanului cu 
toate atributele sale, dreptul de posesie, drept de uzufruct şi altele. Dacă un cetăţean 
respectă legea şi solicită un aviz din partea Consiliului Local sau a Primăriei de la avizatorii 
care pot da aceste avize şi le obţine, noi nu putem să spunem că avizul unui expert este 
„defect” . Nu ne putem da cu părerea vis-a-vis de părerea unui expert.” 

Dl. consilier Aurel Bâcu „pentru mine consultarea publicului mi s-a întâmplat acum 
două luni când având foarte multe cunoştinţe şi mi-au arătat că nu mai au locuri de parcare 
şi v-a mai veni şi o umbră mare de vreo 5 etaje. Eu nu am cum să votez aşa ceva pentru 
că din nefericire sunt cetăţenii municipiului Focşani.” 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adopta cu 10 
voturi „pentru” şi 8 voturi „abţinere” a d-nilor consilieri Aurel Bâcu, Dragos Puiu Horhocea,  
Vasile Vasiloiu, Lionida Milea, Lilian Ilie, Gheorghiţă Berbece, Tudorel Daniel Trofin şi Dan 
Buzoi. 

 
Se prezinta punctul 26 ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului consultării şi informării publicului nr. 68267 din 08.12.2014 privind 
documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă depozitare, 
servicii şi activităţi conexe (showroom, corp administrativ)” – Focşani, intravilan, T 
22, P 62/1, 62/2, 62/3. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 18 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 332 
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Se prezinta proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 
privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică pe o perioadă de 5 ani către Partidul 
Poporului – Dan Diaconescu – Organizaţia Judeţeană Vrancea, a spaţiului situat în 
incinta Punctului Termic nr. 8, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, 
în vederea amenajării unui sediu al organizaţiei. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 18 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 333 
 

Se prezinta proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv 
Municipal Focşani 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului 
Focşani nr. 367/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 18 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 334 

 
Se prezinta proiectul de hotărâre din completarea ordinii de zi: proiect de hotărâre 

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 
nr. 86/2014 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de 
personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 18 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 335 

 
Secţiunea a II a –  avize, rapoarte, informări 
1. Grafic şedinţe ordinare ale Consiliului local al municipiului Focşani pe anul 2015. 

Nu sunt discuţii, se supune va vot şi se aprobă cu 18 voturi „pentru”. 
 
Sectiunea a III-a – discutii, declaratii politice. 
 

Dl. preşedinte de şedinţă Ionuţ Mersoiu solicită înscrieri la cuvânt la punctul diverse. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. 
 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Ionuţ Mersoiu  contată că au fost epuizate toate punctele 

de pe ordinea de zi, consideră lucrările şedinţei încheiate şi mulţumeste tuturor pentru 
participare. 
             Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
   
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   
Ionuţ Mersoiu                
 
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI, 
Eduard-Marian Corhană 
 
 
ÎNTOCMIT, 
Daniela Bobeică 
 
 
BD/1 ex. 


