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ROMÂNIA  

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI    

CONSILIUL LOCAL   

   

 

 

        

PROCES VERBAL 

din 27 august 2015 

 

 

Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul 

Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

municipiului Focşani. 

D-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală, deschide  

şedinţa ordinară din 28.07.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 

1073/21.08.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 19 consilieri.  

Absentează d-nii consilieri locali, Gheorghiţă Berbece şi Dragoş-Puiu 

Horhocea. 

Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este 

astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

D-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală, supune 

votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 30.07.2015. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

  

  

La şedinţă participă: 

 

 d-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane; 

 d-na Carmen Grosu – Director executiv - Direcţia Economică; 

 d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură, cadastru; 

 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ; 

 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 

 d-na Andreea Dulhan – Inspector Serviciul Urbanism; 

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

Consiliului local; 

 d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef serviciu comunicare; 

 d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine; 

 d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine; 

 d-nul Adrian Imireanu – Inspector Compartiment Proiecte; 
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 d-na Eugenia Drăguşanu - Inspector Compartiment Proiecte; 

 d-nul Meluş Nazâru – Şef serviciu impozite şi taxe locale; 

 d-nul Ion Soare – Inspector Compartiment Transport Public Local; 

 d-na Diana Buică - Inspector Compartiment Transport Public Local; 

 d-na Magda Dumitrescu – Inspector Serviciul juridic contencios; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

 d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă 

Socială Focşani; 

 d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani; 

 d-nul Ion Gheorghe - Director Poliţia Locală Focşani; 

 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;  

 d-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Focsani; 

 d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani; 

 d-nul Gheorghe Vasilescu – Director SC CUP SA Focşani;  

 d-nul Laurenţiu Mocanu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani; 

 d-nul Stoian Voicu - Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani; 

 d-nul Liviu Topală – Inspector Ateneul Popular Mr.Gh. Pastia Focşani; 

 

 

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale.  

   

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „vreau să încep şedinţa prin a 

vă anunţa că luna aceasta avem 4 colegii de-ai noştri care sărbătoresc ziua de naştere 

şi să le urăm La mulţi ani.  

Este vorba de: d-nul Radu Niţu, încep cu el că este cel mai vechi în branşa 

asta, d-nul Enache Pătraşcu, d-nul Liviu Oloeriu, preşedintele nostru şi d-nul 

Gheorghiţă Berbece. 

La mulţi ani tuturor şi sănătate multă”. 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie prezintă proiectul ordinii de zi 

care cuprinde 22 puncte: 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Amplasare locuri de joacă pentru copii în Cartier Sud – 

amplasament PIDU” municipiul Focşani, judeţul Vrancea; 
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Deviere conducte reţele termice din str. Căpitan Creţu Florin 

aferente Punctului Termic 69” municipiul Focşani, judeţul Vrancea; 

   

3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare Monument Fântâna lui Cuza situat in Bd.Gării 

nr.1,” municipiul Focşani, judeţul Vrancea; 

 

4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.296/2015 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect 

tehnic de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Construire vestiare şi grupuri 

sanitare în următoarele locaţii: Cimitirul Nordic str. Mărăşeşti, incintă Atelier 

mecanic şi Parc Auto str. Mărăşeşti şi la Sera Mîndreşti”; 

                    

5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Amenajare scuar Colegiul Național Al. I. Cuza – Parchetul 

Judeţului Vrancea, str.Cuza Vodă nr. 4, municipiul Focşani, judeţul Vrancea”; 

                                                             

6. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului 

Focşani pe anul 2015; 

                   

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Aplicaţiei de Finanţare pentru 

implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia 

de mediu şi creşterea eficienţei energetice – Etapa II” şi a  documentelor suport după 

cum urmează: Studiu de fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituţională, 

Strategia de Achiziţii; 

                   

8. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Reabilitarea 

sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 

2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei 

energetice – Etapa II”; 

 

9. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.341/2010 modificată 

prin HCL nr.158/2014 privind realizarea pe termen mediu a unei politici tarifare 

referitoare la preţul de referinţă al energiei termice pentru populaţie necesară 

implementării  proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia 

de mediu şi creşterea eficienţei energetice – Etapa II” finanţat din Fondul de 

Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa 

Prioritară 3; 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea continuării investiţiilor necesare pentru 

reabilitarea şi modernizarea Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie 

Termică al municipiului Focşani; 
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11. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focşani nr.102/2014 privind aprobarea organigramei, statului 

de funcţii şi numărului de personal pentru Primăria municipiului Focşani, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

12. proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs/examen, respectiv 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul/examenul organizat în 

vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate gradul II 

din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului 

Focşani; 

 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea Acordurilor colective şi Contractelor 

colective de muncă pentru anul 2015-2016 pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Focşani, 

aparatul permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focşani şi din cadrul 

Instituţiilor publice locale aflate în subordinea Consiliului local al municipiului 

Focşani; 

                    

14. proiect de hotărâre privind stabilirea unui număr de 9 autorizaţii de taxi 

disponibile, care vor fi atribuite transportatorilor înscrişi în lista de aşteptare, la 

nivelul municipiului Focşani; 

                   

15. proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor 

datorate bugetului local, depuse de Ceobotaru Victoria, cu domiciliul în Focşani, str. 

Revoluției nr.16, ap.12, Negoiță Ștefan, cu domiciliul în Focşani, b-dul Gării nr.10 şi 

Lăutaru Radu, cu domiciliul în Focşani, str. Cotești nr. 24; 

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unui 

teren aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, adiacent construcției 

existente, pentru extinderea acesteia; 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţe publică, a terenului în 

suprafaţă totală de 72,00 mp. situat în Focşani, str. Mare a Unirii nr. 2, judeţul 

Vrancea, T.161, P.%8327 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, 

către SC BAUER TRANSCOM SRL; 

                 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în 

suprafață de 21,00 mp. situat în Focșani, b-dul București nr. 5, sc. 1, județul 

Vrancea, T.203, P.11085 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către domnul Balaban Ștefan; 

 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcționare a sistemului de parcare din municipiul Focşani; 
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20. 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.27/2015 privind aprobarea listei de 

priorităţi; 

                     

21. proiect de hotărâre privind aprobarea a două schimburi de locuinţe ANL situate 

în Focşani, Cartierul Tineretului-Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitate de 

titularii contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 

republicată și modificată; 

                     

22.proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă, pentru Consiliul 

local al municipiului Focşani, pe o perioadă de trei luni, începând cu luna septembrie 

2015; 

                     

Secțiunea a II-a – rapoarte, informări 

1. Informare privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la  

Primăria municipiului Focşani, audienţelor, în perioada 01.01.2015-30.06.2015. 

 

Secţiunea a III a – discuţii, declaraţii politice 

 

  

 Sunt discuţii referitoare la ordinea de zi şi anume : 

 

 D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „aş dori să retrag după ordinea de zi 2 

proiecte şi anume:  

- proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a 

unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacent 

construcţiei existente, pentru extinderea acesteia; 

- proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a sistemului de parcare din municipiul Focşani. 

 

Şi tot odată aş dori să introduc pe ordinea de zi 3 proiecte şi anume:  

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziţie a proiectului 

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană, la nivelul municipiului Focşani, 

pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi 

creşterea eficienţei energetice, etapa a II-a, a terenului pentru efectuarea noilor 

investiţii aferente acesteia; 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. CUP 

Salubritate S.R.L. Focşani; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S:C. ENET  

S.A. Focşani”. 



 6 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „la iniţiativa consilierilor locali 

Lionida Milea, Dan Buzoi, Lucian Moraru, Vasile Vasiloiu şi subsemnatul Tudorel-

Daniel Trofin, vreau să introducem suplimentar pe ordinea de zi un proiect de 

hotărâre privind aprobarea deplasării în perioada 11-13 septembrie 2015 a unei 

delegaţii a municipiului Focşani în municipiul Madjanpek, Republica Serbia pentru a 

participa la Zilele municipiului Madjanpek”. 

  

 Nu mai sunt discuţii şi nici completări la ordinea de zi şi se supune la vot 

proiectul ordinii de zi, cu introducerea celor 4 proiecte de hotărîre nominalizate şi 

retragerea proiectelor nominalizate şi se aprobă cu 19 de voturi “pentru”. 

 

 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: “fac menţiunea că, vă rog să le 

trecem la început, devenind primele proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi”. 

  

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

punerii la dispoziţie a proiectului Reabilitarea sistemului de termoficare 

urbană, la nivelul municipiului Focşani, pentru perioada 2009-2028, în scopul 

conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice, etapa a II-a, 

a terenului pentru efectuarea noilor investiţii aferente acesteia. 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 214. 

 

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

majorării capitalului social al S.C. CUP Salubritate S.R.L. Focşani; 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 215. 

 

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

majorării capitalului social al S:C. ENET S.A. Focşani”. 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru” şi 1 vot „abţinere” din partea d-nului consilier Lilian Ilie , devenind 

hotărârea nr. 216. 

 

 Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea deplasării în perioada 11-13 septembrie 2015 a unei delegaţii a 

municipiului Focşani în municipiul Madjanpek, Republica Serbia pentru a 

participa la Zilele municipiului Madjanpek”. 

   

 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „fac precizarea că deplasarea 

aceasta, costurile legate de această deplasare sunt suportate de municipiul 

Madjanpek cu excepţia transportului.  
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Deci, practic efortul municipiului Focşani, este vorba de 5,5 milioane lei 

vechi, adică 550 lei pentru combustibil”. 

 

 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „propuneri”. 

 

 D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „aş avea o propunere, ca, dintre 

colegii noştri să meargă consilierii care au fost …. a, s-au stabilit, atunci….” 

  

 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „am avut o discuţie în comisie, 

şi-au manifestat intenţia de a merge la Madjanpek d-nul consilier Vasile Vasiloiu, d-

na consilier Elena Cucu, d-nul Ionuţ Mersoiu şi d-nul Lucian Moraru. 

Lista a fost mai lungă, dar s-a mai restrâns ca să încapă într-un singur 

autoturism”. 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 217. 

 

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Amplasare locuri de joacă pentru copii în Cartier Sud – amplasament PIDU” 

municipiul Focşani, judeţul Vrancea; 

 

 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „menţionez faptul, pe scurt că 

sunt 2 locuri de joacă în Cartierul Sud.  

 Nu au fost prevăzute iniţial în documentaţia de refacere a cartierului şi cred că 

este normal să avem aceste 2 locuri de joacă”  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 218. 

 

  Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Deviere conducte reţele termice din str. Căpitan Creţu Florin aferente 

Punctului Termic 69” municipiul Focşani, judeţul Vrancea; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 219. 

 

 Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitare Monument Fântâna lui Cuza situat în Bd.Gării nr.1” municipiul 

Focşani, judeţul Vrancea; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 220. 
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 Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.296/2015 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de 

execuţie pentru obiectivul de investiţii „Construire vestiare şi grupuri sanitare 

în următoarele locaţii: Cimitirul Nordic str. Mărăşeşti, incintă Atelier mecanic 

şi Parc Auto str. Mărăşeşti şi la Sera Mîndreşti”; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 221. 

 

 Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Amenajare scuar Colegiul Național Al. I. Cuza – Parchetul Judeţului Vrancea, 

str.Cuza Vodă nr. 4, municipiul Focşani, judeţul Vrancea”; 

 

 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „menţionez faptul că este vorba 

de zona verde din faţa noii clădiri a Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.  

 După cum bine ştiţi clădirea Parchetului este aproape finalizată. S-a făcut un 

acces direct din str.Cuza Vodă şi municipalitatea intenţionează să refacă zona verde 

aflată în imediata vecinătate a acestei clădiri”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 222. 

  

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

aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focşani pe anul 2015; 

 

 D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „în concordanţă cu cele 3 hotărâri 

aprobate mai devreme, aş dori să fac următorul amendament: 

 

 - se diminuiază cu suma de 1555 mii lei bugetul Primăriei municipiului 

Focşani, astfel: 

a) 500 mii lei de la cap.autorităţi executive, art.bugetar alte cheltuieli cu  

bunuri şi servicii; 

b) 755 mii lei de la cap.bugetar dobânzi; 

c) 300 mii lei de la subcap.bugetar iluminat public, art. bugetar încălzit,  

iluminat şi forţă motrică; 

 

- se suplimentează  cu suma de 1555 mii lei, astfel: 

 

a) 25 mii lei pentru reparaţii curente la Grădiniţa nr.16 Focşani; 

b) 1530 mii lei în bugetul Primăriei, din care: 

- 1000 mii lei pentru ajutoare capital social SC ENET SA 

Focşani; 

- 450 mii lei pentru ajutoare majorare capital social la SC CUP  
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Salubritate SRL Focşani; 

- 80 mii lei pentru acordarea de finanţări nerambursabile din 

bugetul  

local pentru domeniul sport. 

De asemenea, se propune aprobarea programului anual pentru acordarea de 

finanţări nerambursabile din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015, 

după cum urmează: 

 

- domeniul de activitate finanţat: sport. Suma alocată, 80 mii lei. Perioada de  

depunere a proiectelor: 01.09. – 01.10.2015. Perioada de selecţie: 01.10 – 

15.10.2015. Total: 80 mii lei”.  

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „aşa cum am discutat şi ieri în 

comisie, nu pot să fiu de acord cu această suplimentare de 80 mii lei doar pentru 

domeniul sport. Pentru că, la discuţia bugetului pe anul 2015 un coleg consilier m-a 

contrat şi mi-a oferit argumente împotriva alocării de fonduri la Legea nr.350, 

spunându-mi la acea dată, că , trebuie făcută o consultare a ONG-urilor pe raza 

municipiului Focşani, să vedem care ar fi intenţiile lor şi să facem alocări în 

cunoştinţă de cauză. 

Nu cred că este oportun să alocăm doar la sport, pentru că s-a înfiinţat o nouă 

echipă de futsal şi are nevoie de 80 mii lei. 

Sunt solicitări care au venit şi pe cale personală, dar sunt şi publice. Unele 

dintre ele, pe alte domenii. Şi vorbesc aici de cultură, de tineret, cu siguranţă ar fi şi 

pentru mediu. Şi nu mi se pare corect, doar pentru că unii dintre noi au nişte 

cunoştinţe personale şi interese în domeniul sport, să alocăm doar pentru acest 

domeniu. 

În consecinţă, vă rog să regândim alocarea acestei sume într-un mod 

proporţional, dacă vreţi să facem un lucru în limita a acestor 80 mii lei.  

Este mult prea târziu, am primit această rectificare de buget la ora 15,15 dragi 

colegi, pe e-mail.  

Am avut discuţii aseară în comisii nu am ştiut structura acestui proiect în 

totalitate, mi-a fost prezentată doar verbal de d-na Carmen Grosu, directoarea 

economică a Primăriei, ce schimbări în principiu se doresc. 

Astăzi, sunt cu totul şi cu totul alte date.  

În consecinţă nu aş fi pregătit să vă spun de unde să luăm sume suplimentare 

pentru domeniile cultură, tineret şi mediu, aşa cum dvs. mi-aţi cere cu siguranţă şi vă 

propun să alocăm această sumă de 80 mii lei într-un mod proporţional pe toate cele 4 

direcţii de acţiune”. 

 

 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „o să fac eu o precizare. 

Alocarea sumelor nu se face în funcţie de ce ONG-uri avem pe raza 

municipiului Focşani, ci în funcţie de ce  domenii doreşte Consiliul local să finanţeze 

la momentul respectiv. 

Aşa că, această consultare a ONG-urilor nu-şi are sensul, în acest context. 
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Sigur, am discutat şi la comisie aseară punctul acesta de vedere l-aţi exprimat 

şi v-am spus foarte clar, că asemenea punct de vedere este pertinent când discutăm 

bugetul pe anul 2016 sau când l-am discutat pe 2015.  

De acord cu el, trebuie să hotărâm împreună ce domenii vrem să finanţăm, 

vrem să sprijinim şi pe ce domenii să alocăm aceşti bani. 

Alocările care vin ulterior, în timpul anului, vin datorită faptului că la 

începutul anului nu au fost sumele necesare. Sau pentru că nu ne-am gândit cu toţii, 

nu numai eu sau numai dvs. ce domenii să finanţăm cu prioritate. 

Dacă aveaţi o asemenea iniţiativă, sunt convins că dacă o supuneaţi 

Consiliului local la începutul anului, noi o analizam şi o votam în consecinţă. 

Nu aţi supus-o,  şi nu am avut nici ce analiza. 

Aşa că, nu respinge nimeni ideea de a finanţa mediul, de a finanţa proiecte pe 

mediu, de a finanţa proiecte pe dans sportiv sau eu ştiu pe ce alte domenii doriţi dvs. 

dar condiţia este ca ele să fie şi să ajungă la această comisie, care le va analiza şi le 

va finanţa dacă vor considera că au toate documentele în regulă.  

Iar finanţarea unui domeniu sportiv sau a oricărui proiect care a venit pe masa 

Consiliului local nu s-a făcut niciodată în funcţie de preferinţele unor consilieri de ai 

noştri, aşa cum aţi însinuat, în mod neprincipial dacă vreţi. 

Cu toţii am discutat aici şi am avut de atâtea ori argumente pro sau contra 

pentru a susţine anumite proiecte. Marea majoritate a lor au primit susţinerea 

Consiliului local, când a fost vorba de proiecte punctuale. Vorbim de cluburi de 

dans, vorbim de competiţii de fotbal, vorbim de minifotbal, baschet, streetball, tot ce 

am avut noi în mandatul nostru. 

Practic, cam tot ce a venit solicitare de a finanţa evenimente punctuale pe 

domeniul sport sau cultură au fost finanţate. 

Eu unul nu îmi aduc aminte să fi avut măcar o singură solicitare în mandatul 

acesta pentru vreun eveniment de orice natură ar fi el pe care Consiliul local să nu-l 

finanţeze. 

Sigur, că cele mai multe au venit din sport. Judo am avut, karate, fotbal, 

taekoandoo, multe, tenis ş.a.m.d. 

Cele mai multe au venit din sport. Este şi o ramură mai des întâlnită însă, 

remarca dvs., pe mine personal mă deranjează şi cred că şi pe unii dintre colegi de ai 

noştri.. 

Nu am făcut niciodată alocări pe baza unor preferinţe personale, bănuiesc că 

v-aţi referit la d-nul Bâcu, că el a insistat foarte mult”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „întotdeauna apar discuţii aprinse 

pe tema acestor fonduri la Legea nr.350. Şi întotdeauna apar discuţii aprinse venind 

din partea  societăţii civile prin vocea unor consilieri. Dar, niciunul din aceşti 

reprezentanţi sau, nu am văzut la nici un ONG, că este din sport, că este din cultură, 

că este din zona tineretului cu iniţiative foarte concrete ci dezbateri, exact ceea ce s-a 

propus d-nule consilier la începutul anului vis-a-vis de acest subiect. 

Aveţi dreptate, s-a spus la un moment dat că s-a solicitat o consultare a  

ONG-urilor. Dar, nici un ONG nu a venit cu o astfel de iniţiativă.  
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Să vină fiecare ONG care are interes să aibă finanţare din partea Consiliului 

local şi să vină să prezinte într-un cadru organizat, civilizat să-şi prezinte fiecare 

proiectele. Şi atunci, noi toţi consilierii care suntem membri ai acestui Consiliu, 

avem puterea să decidem ce este mai interesant pentru cetăţenii municipiului Focşani 

să facă aceste ONG-uri. 

Probabil că sunt idei frumoase şi din partea ONG-urilor care reprezintă 

tineretul şi pentru cei care reprezintă mediul cultural. 

 Dar nu a venit nimeni să spună, d-nule haideţi să ne întâlnim pentru bugetul 

anului 2016, pentru că bugetul anului 2015 este cam închis.  

Să vină să spună, d-nule vrem să ne întâlnim cu dvs., uitaţi, suntem 10-15-20 

de ONG-uri. Din câte ştiu sunt şi pe asociaţii ale acestor ONG-uri. 

Să vină cu proiecte concrete şi să le pună pe masa Consiliului local, să spună,  

d-nule, noi am vrea finanţare pentru 2016, pentru acest subiect. 

Şi atunci, evident, că atunci când vom gândi proiectul bugetului pentru anul 

2016 vom lua în considerare aceste proiecte. Sau căile, zonele în care merită să 

finanţăm. 

Este adevărat, sportul are cel mai mare impact la public, la cetăţeni. Dar, nu 

trebuie să neglijăm şi celelalte domenii în care activează aceste ONG-uri. 

Eu personal, aş invita toate ONG-urile să facă astfel de solicitări şi să vină să 

ne propună activităţi şi subiecte de interes pentru cetăţenii municipiului Focşani 

pentru ca noi astfel să decidem în consecinţă şi să alocăm sume necesare pentru toate 

aceste domenii, pe bugetul anului 2016. 

Suntem în august, există timp Slavă Domnului, îi aşteptăm cu drag”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „din februarie şi până acum văd că se 

schimbă opiniile. Atunci trebuia să facem această consultare şi angajamentul 

colegilor a fost că aparatul Primăriei municipiului Focşani va face această 

consultare. 

D-nule Vrabie, cu regret, dar nu eu, d-nul Trofin, consilier local trebuie să 

vadă care sunt domeniile de activitate în care ONG-urile din municipiul Focşani vor 

să primească finanţări nerambursabile. 

Trebuia ca Primăria să organizeze o consultare publică în care să invite aceste 

ONG-uri.  

Sunt solicitări făcute. Sunt articole întregi scrise în media locală. Sunt 

reprezentanţi şi în sală care ne-au solicitat prin diferite forme aceste finanţări 

nerambursabile. Pe domeniile tineret sau cultură se pot plia pe ambele domenii. 

Este vorba despre un eveniment de succes, spre deosebire de futsal, unde 

avem o experienţă neplăcută. Eu nu am nimic cu sportul respectiv. A nu se înţelege 

cum încercaţi să însinuaţi d-nule Vrabie că îmi doresc bani pentru dans sportiv.  
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Nu. Demersul meu este punctual astăzi, pentru Festivalul Vin la teatru, care 

este un eveniment de succes. A umplut sălile de teatru din Focşani cu tineri, lucru 

mai rar întâlnit. Ştiţi foarte bine, că dacă mergem la o piesă de teatru, tinerii nu prea 

sunt acolo. Nu vreau să caut astăzi motivele, că nu este locul. 

Deci, ne dorim să refinanţăm un proiect care a dat greş în municipiul Focşani. 

Mă întreb retoric de ce exact suma solicitată de d-nul Bâcu pentru echipa de futsal, 

80 mii lei este şi singura care se alocă astăzi, şi domeniul în care se doreşte a fi 

alocat este exclusiv futsal. 

Adică, pentru mine este o întrebare retorică la care vă las pe dvs. să 

răspundeţi. 

Şi repet, nu eu trebuie să organizez această verificare a ONG-urilor pe raza 

municipiului Focşani”. 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „nu intenţionam să iau cuvântul, dar am fost 

obligat de abordarea cel puţin neelegantă a colegului, care a afirmat că sportul este 

… se face pe interese personale. 

 Nu d-nule, sportul este un fenomen, care înseamnă sănătatea naţiunii şi 

educaţia naţiunii. Iar sportul de performanţă, sunt şi voi fi un susţinător permanent al 

sportului. 

Dacă aţi fi vrut să vedeţi impactul unui sport de înaltă performanţă, aţi fi fost 

prezent sâmbătă în Sala Polivalentă. Unde o sală plină până la refuz a văzut un meci 

a echipei de handbal pe care tot Consiliul local o sprijină prin CSM Focşani şi v-aţi 

fi dat seama de impactul pe care-l are sportul asupra cetăţenilor municipiului 

Focşani. 

Futsal-ul este un sport tot de Liga I, tot de înaltă performanţă. Proiectul de 

anul trecut aşa cum am spus a dat greş datorită unui management prost. Este altă 

organizare şi garanţia că îşi vor duce la îndeplinire obiectivele. 

Şi apoi, aş fi foarte tare bucuros să mai văd solicitări astăzi sau ieri în comisie 

din partea unui ONG pe linie de mediu, a unui ONG pe linie de tineret, a unui ONG 

pe linie de cultură. Să fi fost ieri obligaţi să dăm la fiecare în funcţie de cerinţe. 

Nu am văzut nici un fel de solicitare de nici un fel de sumă ieri, pentru că aşa 

cum spunea şi colegul Cătălin, nu am refuzat nici un proiect niciodată din cei 4 ani 

de când formăm acest Consiliu local. 

Vin la teatru, o acţiune deosebită, nu-mi amintesc şi nu prea am lipsit de la 

şedinţele Consiliului local, să fi văzut vreo solicitare concretă, cu sume, nu-mi 

amintesc. 

Iar afirmaţii de genul acesta nu vă fac cinste d-nule …” 
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Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „şi eu voiam să menţionez 

faptul că pentru acest eveniment, Vin la teatru, cel puţin, eu nu am văzut nici o 

solicitare.  

Dacă există vreuna la dvs. personal, faceţi-o cunoscută şi Consiliului local, că 

noi nu ştim de ea. Poate o aveţi pe undeva şi o ţineţi pentru dvs., că la noi nu a ajuns. 

În consecinţă nu putem finanţa ceva despre care nu cunoaştem. Nu putem 

finanţa un eveniment la care nu ni s-a cerut finanţare. 

Cred că aşa era corect să prezentaţi lucrurile”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „din păcate, eu aşteptând ca aparatul 

Primăriei să organizeze acea consultare, nu am considerat oportun să sfătuiesc 

iniţiatorii acestui proiect să vină să depună o hârtie scrisă.  

Dar, nici futsal-ul nu are nici o hârtie scrisă. Eu nu am văzut-o. Votăm în 

necunoştinţă de cauză. 

Repet, această sumă mi-a fost prezentată de d-nul Bâcu, în lipsa unei informări 

scrise, aşa cum dvs. solicitaţi de la celelalte domenii. 

Reprezentanţii sunt 2 domnişoare în sală. Sunt reprezenţii grupului de 

iniţiativă a acestui proiect.  

Dacă vreţi, putem să le dăm cuvântul şi să facă propunerile pentru solicitare şi 

la nivel de cultură sau tineret. 

Este la alegerea dvs. Nu schimbă cu absolut nimic datele problemei. 

Aseară d-nul Bâcu, prin viu grai, fără să aibă nici o adresă oficială de la 

Clubul Sportiv, aseară, am aflat cine intenţionează să desfăşoare activitate de futsal 

în Focşani în continuare. 

A solicitat o sumă. Eu astăzi vin şi spun, este foarte bine, şi vă rog să nu 

induceţi ideea că Trofin nu a votat toate proiectele de sport în Focşani. 

Şi eu am votat şi pentru handbal, şi pentru futsal în trecut. Am fost şi în 

comisia care a atribuit acei bani proiectului de futsal. 

Nu m-am împotrivit niciodată dacă vă aduceţi aminte vreunui eveniment 

sportiv pentru care s-a solicitat o sumă de bani de la Primăria municipiului Focşani”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „orice lucru are un început, vă 

împotriviţi azi. 

Asta este. Luăm act de poziţia dvs. şi vedem ce-i de făcut. 

Nu, nu se împotriveşte nimeni Festivalului Vin la teatru, ba dimpotrivă, o să 

rog … nu ştiu cine este astăzi prezent de la … domnişoarele. 

Pun o întrebare, datorită faptului că …, nu ştiu vârsta dvs., sunteţi majore ? ” 
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Domnişoarele: „16 ani”.  

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „ok.. 

Bănuesc că asociaţia pe care derulaţi acest proiect este condusă de cineva 

major, da …” 

 

Domnişoarele: „Noi am fost voluntari”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „nu contează, bănuiesc că 

asociaţia dvs.este condusă de cineva  cu capacitate de exerciţiu. 

O să vă rog să faceţi o solicitare către Consiliul local, o daţi d-nului consilier 

Trofin şi dumnealui va avea grijă să aducă la cunoştinţa colegilor noştri şi după care 

noi vom analiza în ce măsură putem să finanţăm activitatea dvs. 

Cred că acum ceva luni de zile m-a contactat şi pe mine cineva din partea 

asociaţiei dvs şi eu i-am spus, spre deosebire de colegul nostru, că trebuie să facă o 

solicitare către Consiliul local ca să putem să punem în mişcare procedura. 

Lucru care nu s-a făcut. 

Deci, duceţi vă rog mesajul Consiliului local, bănuiesc că sunt în asentimentul 

majorităţii colegilor noştri, cu excepţia d-nului consilier Trofin, că putem să vă 

finanţăm activitatea, doar dacă dvs. veţi veni cu o intenţie scrisă la Consiliul local”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionel-Gabriel Necula, se adoptă 

cu 16 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” din partea d-lui consilier Tudorel-Daniel 

Trofin şi 2 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri Lilian Ilie şi Dan Buzoi. 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa, 

cu amendamentul d-lui consilier Ionel-Gabriel Necula şi se adoptă cu 16 voturi 

„pentru” şi 3 voturi „abţinere” din partea d-lor consilieri Lilian Ilie,  Tudorel-Daniel 

Trofin şi Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 223. 

 

 Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Aplicaţiei de Finanţare pentru implementarea proiectului 

„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani 

pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi 

creşterea eficienţei energetice – Etapa II” şi a  documentelor suport după cum 

urmează: Studiu de fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituţională, 

Strategia de Achiziţii; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 224. 
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 Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea cofinanţării proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare 

urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul 

conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice – Etapa II”; 

 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 225. 

 

 Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei la HCL nr.341/2010, modificată prin HCL nr.158/2014 

privind realizarea pe termen mediu a unei politici tarifare referitoare la preţul 

de referinţă al energiei termice pentru populaţie necesară implementării  

proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la 

legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice – Etapa II” finanţat din 

Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 

2007-2013, Axa Prioritară 3; 

  

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 226. 

 

 Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea continuării investiţiilor necesare pentru reabilitarea şi modernizarea 

Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică al municipiului 

Focşani; 

 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 227. 

 

 Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.102/2015 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de 

personal pentru Primăria municipiului Focşani, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 228. 

 

 Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

constituirea comisiei de concurs/examen, respectiv comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei 

contractuale vacante de inspector de specialitate gradul II din cadrul 

Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focşani; 
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 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „fac menţiunea că este vorba de 

locul de muncă din aparatul Consiliului local, eliberat prin plecarea d-lui Jalova şi în 

acelaşi timp lansez invitaţie tuturor celor interesaţi de acest loc de muncă, să vină să-

şi depună dosarul. 

 Ne dorim un jurist cu oarecare experienţă pentru că avem destule procese pe  

rol şi un singur jurist nu face faţă numărului de acţiuni”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „ieri neavând la îndemână … cred că 

aici am purtat noi discuţia cu amendamentul pe care vreau să-l propun vis-a-vis de 

retrogradarea condiţiilor pentru care se pot înscrie la acest concurs şi aş dori să 

propun eliminarea condiţiilor, un an vechime. 

 Ne dorim un tânăr cât mai activ. Asta şi în spiritul discuţiei pe care am avut-o, 

că în speţele mai dificile Consiliul local Focşani să se gândească foarte serios să 

apeleze la serviciile unui avocat sau unei case de avocatură pentru a dispărea, eu ştiu, 

suspiciunile că nu ne apărăm suficient de profesional în instanţe. 

 În consecinţă, pregătirea profesională mi se pare un lucru mai puţin important 

decât vechimea, nu-ţi garantează că vei aduce un om de calitate”. 

 

 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „fiind jurist, pot să vă 

contrazic. Este foarte importantă vechimea. 

 Dincolo de discuţia pe care am avut-o noi la angajarea unui avocat, şi ea nu 

este legată de profesionalismul mult sau mai puţin al actualului angajat, este legată 

de complexitatea unor speţe pe care noi le avem. 

 Nu cred că putem reproşa nimic din punct de vedere profesional colegei 

noastre. Dar sunt cauze complexe, pe care de multe ori şi avocaţii le susţin în 2 sau 

în 3 avocaţi. 

 Iar juristul Consiliului local nu va putea niciodată să susţină o asemenea 

cauză. 

 Revenind la subiectul, proiectul de pe ordinea de zi, eu cel puţin şi o parte din 

colegii mei considerăm că o vechime de un an de zile, nu este o vechime foarte 

mare, şi că această vechime va da posibilitatea nouă ca şi Consiliu local să alegem 

dintre candidaţi care deja s-au familiarizat cu actele juridice sau s-au familiarizat cât 

de cât cu activitatea juridică şi nu un absolvent de facultate care nu s-a trezit şi nu a 

intrat în problematica de zi cu zi, juridică. 

 Este în regulă”. 

 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „nu poată să facă obiectul acestui 

proiect de hotărâre, pentru că proiectul de hotărâre este pentru constituirea comisiei 

de concurs …” 

  

 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „aşa este, aveţi dreptate”. 

 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… nu are nici o legătură cu … 

asta a fost luna trecută dacă nu mă înşel …” 
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 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „aşa este, aveţi dreptate … nu 

are legătură cu vechimea. Aşa este, aveţi dreptate. 

 D-nule consilier, sunteţi de acord să vă retrageţi amendamentul ?” 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „probabil că ar fi trebuit să-l fac la 

proiectul de mai devreme cu modificarea organigramei, nu ?” 

   

 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „depăşim momentul. Îl 

retrageţi, da ?” 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „da”. 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 229. 

 

 Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Acordurilor colective şi Contractelor colective de muncă pentru anul 

2015-2016 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Focşani, aparatul 

permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focşani şi din cadrul 

Instituţiilor publice locale aflate în subordinea Consiliului local al municipiului 

Focşani; 

 

 D-nul consilier Dorian Alecsandrescu: „deoarece am un interes patrimonial, 

doresc să nu particip la vot”. 

 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „mă bucur că acest proiect de 

hotărâre a strâns, să spun aşa, sprijinul a, aproape a tuturor consilierilor din Consiliul 

local şi asta pentru că vrem să transmitem un mesaj foarte clar că, noi, Consiliul 

local suntem aproape de toţi angajaţii aparatului Primăriei, a celor din instituţiile 

deconcentrate şi facem toate eforturile necesare ca dvs. să vă recuperaţi anumite 

drepturi. 

Aş vrea să vă rog să mă lăsaţi să fac un amendament. 

Din discuţiile pe care le-am avut cu câţiva reprezentanţi ai sindicatelor, mi-au 

comunicat şi am şi verificat lucrul acesta.  

Într-adevăr, s-a omis un punct foarte important din acordul colectiv de muncă 

cadru, care este din punctul meu de vedere foarte util celor care lucrează în mod 

special la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani. 

Ştim foarte bine că acolo sunt foarte mulţi oameni care fac naveta. 

Aspectul acesta a fost omis, printr-o eroare, probabil de redactare sau ştiu eu 

ce s-a întâmplat. 

Aş vrea să fac un amendament în acest sens. Şi anume.  

Să adăugăm la art.13, un aliniat, 3, care spune că, decontarea cheltuielilor 

pentru navetă de la şi la locul de muncă al funcţionarilor publici şi a personalului 

contractual care efectuează zilnic naveta între localitatea de reşedinţă, domiciliul şi 
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municipiul Focşani unde aceştia îşi desfăşoară activitatea, cu toate condiţiile 

necesare, tehnice, pentru a face această decontare. 

Cred că este o reparaţie mai mult decât financiară. Este mai mult o reparaţie 

morală pentru aceşti oameni, pentru că este ştiut faptul că marea majoritate a celor de 

la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, în mod special, acolo cunosc cel 

mai bine problema, sunt oameni care au aproape venitul minim aprobat de lege şi din 

aceşti bani îşi plătesc şi naveta care este destul de costisitoare. 

 Cred că nu este un efort bugetar foarte mare pentru acest lucru, nu sunt toţi 

angajaţii din Primărie şi cred că s-ar putea face acest lucru”. 

 

 D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „aş vrea să punctez faptul că datorită 

prezenţei dvs. la lucrările noastre, aş dori să plecaţi  oarecum lămuriţi de la această 

şedinţă. 

 Raportul care a stat la baza  hotărârii iniţiativei de hotărâre de consiliu este 

negativ.  

Acest raport este dat de direcţia de finanţe şi de direcţia de personal din cadrul 

aparatului tehnic al municipiului Focşani. Chiar dacă votaţi această hotărâre, eu, ca şi 

ordonator principal de credite nu o voi putea aplica. Pentru că, cadrul legislativ în 

momentul actual nu ne permite. 

De aceea, o să vă rog să fiu împotriva acestui proiect de hotărâre”.  

 

 D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „sunt de acord cu amendamentul d-

lui Matişan.  

 Aş vrea să întreb dacă în acest amendament v-aţi gândit şi la o limită de bani 

sau de km., pentru că, este important să luăm şi asta în considerare”. 

 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „această prevedere este luată 

dintr-un document cadru, care se regăseşte în legislaţia naţională.  

 Deci, nu este … o să vă citesc şi celelalte puncte tehnice ca să vă lămuriţi. 

 Autoritatea administraţiei publice locale va cuprinde în bugetul local sume 

destinate decontării acestor cheltuieli. 

 Pentru a putea beneficia de decontarea cheltuielilor cu efectuarea deplasărilor 

la serviciu, navetiştii trebuie să înainteze o cerere în acest sens şi să prezinte lunar 

documente justificative. 

 Limită de km., nu cred că se poate discuta de limită de km. 

 Sunt acceptate la decont biletele emise zilnic de către operatorii de transport 

auto sau feroviar. 

 Sunt cei care stau la Mărăşeşti.  

 Nu, d-nule director ? 

 Care au abonament pe CFR …”. 

   

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ştiu că majoritatea sunt de la 

Mărăşeşti. Nu ar fi o problemă …” 
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D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „este peste putinţă să cred că 

avem navetişti de la Bacău. 

Nu cred că există situaţii de genul acesta. 

Eu oricum, acest amendament cu toate punctele lor tehnice o să-l depun la 

mapă. 

Esenţa era aceasta. Să încercăm să le decontăm naveta celor care se deplasează 

din afara oraşului către locul de muncă, Primăria Focşani”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „în primul rând dorim cel puţin, consilierii locali 

să facem o reparaţie materială pentru mai mulţi angajaţi ai direcţiilor din cadrul 

Primăriei municipiului Focşani, pentru că li s-au luat la momentul respectiv, acum 

câţiva ani de zile aceste drepturi şi să încercăm. Calea este un pic mai lungă, pentru 

că vor fi prin Tribunal ceva procese. 

Se va materializa concret aceste drepturi pe care dvs. cu tot respectul le veţi 

avea. 

Eu voi vota acest proiect şi cred că cei care sunt prezenţi în sală aici, vor vedea 

că noi am dorit totdeauna să aveţi condiţii şi din punct de vedere financiar ca să 

corespundă mersului actual al societăţii”. 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „consider că este corect amendamentul 

propus de d-nul Marişan, ţinând cont că la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani, salariile sunt foarte mici. 

 Dar întreb, dacă din punct de vedere juridic, noi putem să facem un 

amendament asupra unui punct dintr-un contract colectiv de muncă. 

 Ştiu că se fac între sindicate şi patronat. 

 Eu numai am întrebat. Dacă este corect, juridic, să putem face amendamentul 

acesta”. 

 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „ştiu, cunosc problema aceasta. 

 Fiind negociere între patronat şi sindicate, eu am primit această solicitare din 

partea sindicaliştilor. 

 Eu l-am adus la cunoştinţa Consiliului local”. 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „am înţeles, dar dacă noi putem interveni 

asupra contractului în sine… ” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „păi, este anexă la hotărârea de 

Consiliu local . Este anexă la hotărârea Consiliului local, deci, poate fi modificată 

…” 

 

D-nul consilier Lionida Milea: “am înţeles, mulţumesc”. 

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier 

Bogdan-Emilian Matişan, se adoptă cu 17 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” din 
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partea d-lui consilier Ionel-Gabriel Necula, neparticipând la vot d-nul consilier 

Dorian Alecsandrescu, devenind hotărârea nr. 230. 

 

 Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

stabilirea unui număr de 9 autorizaţii de taxi disponibile, care vor fi atribuite 

transportatorilor înscrişi în lista de aşteptare, la nivelul municipiului Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.231. 

 

 Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local, 

depuse de Ceobotaru Victoria, cu domiciliul în Focşani, str. Revoluției nr.16, 

ap.12, Negoiță Ștefan, cu domiciliul în Focşani, b-dul Gării nr.10 şi Lăutaru 

Radu, cu domiciliul în Focşani, str. Coteşti nr. 24; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 232. 

                                               

 

 Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitaţe publică, a terenului în suprafaţă totală de 72,00 

mp. situat în Focşani, str. Mare a Unirii nr. 2, judeţul Vrancea, T.161, P.%8327 

ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC BAUER 

TRANSCOM SRL; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 233. 

 

 Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafață de 21,00 mp. 

situat în Focșani, b-dul București nr. 5, sc. 1, județul Vrancea, T.203, P.11085 

ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Balaban 

Ştefan; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 234.                       

                                                

 Se prezintă punctul 22 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.27/2015 privind aprobarea listei de priorităţi; 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 235. 

 

 Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea a două schimburi de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul 

Tineretului-Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitate de titularii contractelor 

de închiriere în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și 

modificată; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 236. 

 

 Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 

unui preşedinte de şedinţă, pentru Consiliul local al municipiului Focşani, pe o 

perioadă de trei luni, începând cu luna septembrie 2015; 

 

 D-nul consilier Radu Niţu: „propun pe d-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu”.  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 237. 

 

Secțiunea a II-a – rapoarte, informări 

2. Informare privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria  

municipiului Focşani, audienţelor, în perioada 01.01.2015-30.06.2015. 

 

Nu sunt comentarii, consilierii iau act de informare. 

 

Secţiunea a III a – discuţii, declaraţii politice 

 

  Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „solicit înscrieri la cuvânt 

pentru punctul discuţii şi declaraţii politice. 

  

Se înscriu la cuvânt: d-nii consilieri: Radu Niţu, Lionida Milea, Tudorel-

Daniel Trofin, Lilian Ilie, Ioan-Liviu Oloeriu. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „pentru că suntem în luna august, vreau să vă 

spun că în zona de activitate a mea se lucrează, şi vreau să vă spun că se apropie de 

final activitatea implermentării PIDU-lui în Cartierul Mândreşti. Mai sunt ceva 

probleme, dar ce a fost greu s-a rezolvat. 

Am avea 4 probleme. 

Una. Beneficiez că este în sală şi d-nul director Mocanu Laurenţiu, ar fi aşa.  

În faţa Bisericii trebuie tăiată iarba de acolo, începe şcoala şi trec copiii pe 

acolo, pe trotuar, sunt nişte buruieni foarte mari.  



 22 

De asemenea, d-nule Mocanu ar fi bine să trimiteţi şi maşina de măturat la 

Mîndreşti, pentru că arată chiar un cartier foarte bun, pentru a mătura rigolele din 

spaţiile şi pe străzile respective. 

A doua problemă. Să ştiţi că pozele care au apărut în ziar cu ocazia 

precipitaţiilor care au avut loc, au fost mai vechi, poate mai de 2 ani în urmă. S-a 

prezentat foarte bine, dar, să vă spun sincer bazinele, d-na Costin, trebuie să 

rezolvăm problema cu ţeava care duce în canalul acela, pentru că s-a umplut foarte 

tare şi  s-a deversat în Balta Mîndreşti-ului, unde, câteodată nu ne dă voie să 

deversăm acolo apa pluvială. 

Şi nu cred că, au  trecut vreo 2 ani de zile, haideţi să încercăm să rezolvăm şi 

acestă problemă. 

Şi ultima problemă.  

D-nule Viceprimar Necula, v-am lăudat, ştiţi că v-am lăudat, şi continui, aşa, 

la stadion, haideţi să încercăm să finalizăm cu gardul acela şi d-na Costin şi d-nule 

Viceprimar, poate pleacă ăştia de la VEGA şi uită molozul acela acolo, depozitat pe 

terenul de sport şi este păcat. Aţi văzut d-nul Bâcu vrea futsal. Poate să joace şi pe 

teren, poate să facă antrenamente. 

Deci terenul este foarte bun în Cartierul Mîndreşti”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „dacă-mi permiteţi, d-nule consilier. 

Aş dori să apelez la enoriaşii de la Mîndreşti. Noi i-am ajutat din câte îmi aduc eu 

bine aminte, cu o sumă substanţială de bani şi cred că problema de la Biserică, cred 

că ar trebui să şi-o rezolve dânşii din faţa Bisericii, deoarece, după cum bine ştiţi 

amplasamentul este predat iar Direcţia de Dezvoltare nu poate să facă nici o 

cheltuială până la recepţia finală. 

În ceea ce priveşte stadionul, vă informez că săptămâna trecută s-a semnat 

contractul de proiectare şi până la sfârşitul anului vom executa lucrarea. 

Iar în ceea ce priveşte canalizarea, săptămâna aceasta am demarat, la începutul 

săptămânii procedurile de achiziţie. Este în grafic.  

Totodată, ţin să vă aduc la cunoştinţă că proiectul la Mîndreşti este finalizat în 

proporţie de 96%, mai avem 2 mici probleme pe care le vom rezolva, cred eu, până 

pe 15 septembrie, când vom face recepţia finală la Cartierul Mîndreşti. 

Am fost întârziaţi şi de precipitaţiile din ultima vreme care au ţinut 2 

săptămâni”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Viceprimar, atunci, să-l chemăm pe acela 

care a luat terenul acela acolo să-şi pună la punct, părerea mea, chiar să-şi facă gard 

acolo”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „revin la rugămintea şi la spiritul 

cetăţenilor …” 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „… nu, dar este proprietate privată acum am 

înţeles. Nu ? …” 
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D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „da, dar Primăria nu poate să execute 

lucrări …” 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „ştiu. Dar să-l aducem …” 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „… este de apanajul Poliţiei Locale şi 

o să acţionăm în acest sens”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „pentru că şi eu am zona Mîndreşti şi l-am 

ascultat pe colegul Radu Niţu, ţinând cont că dumnealui, probabil a luat numai zona 

centrală şi nu am cum să trec pe acolo, şi voiam să spun doar că, dacă putem 

interveni pe str.Nuferilor. 

Este o stradă mai mărginaşă, mai sunt câteva străzi acolo, după ploile care au 

fost şi chiar dacă sunt ploi mai mici, reclamă cetăţenii că apa rămâne, bălteşte pe 

stradă şi pe suprafeţe mari şi dacă nu s-a făcut recepţia, măcar să treacă cineva pe 

acolo să vadă unde şi ce se întâmplă şi poate intervine, să se scurgă apa, să facă o 

intervenţie. 

Asta ar fi una, despre Cartierul Mîndreşti. 

Iarba a rămas la d-nul Niţu, să se ocupe de iarbă, că ne-am împărţit şi noi. 

Fiecare … ca să nu ne certăm între noi.  Eu merg la periferie că acolo sunt 

problemele cele mai mari după inundaţii. 

Voiam să vă mai aduc la cunoştionţă că, pe str.Brăilei, reclamă cetăţenii, 

partea de trotuar care merge către Policlinica II, dacă putem interveni pe Bucegi, mă 

scuzaţi, dacă putem interveni, să facem ceva acolo, măcar să astupăm că sunt mulţi 

care merg cu căruciorul, persoane cu dizabilităţi, şi merg foarte greu. Se deplasează 

foarte greu. Partea dinspre Policlinica II. Trotuarul stâng”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „din ce îmi aduc aminte, avem 

prevăzuţi nişte bani …” 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „măcar să facem o …” 

 

D-na Cristina Costin: „urmează să primim proiectul şi să scoatem la licitaţie”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „bine, vă mulţumesc”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „deci, trotuarele pe o parte şi pe alta, dar 

măcar trotuarul acesta că se circulă şi merg la Policlinica II şi foarte greu se 

deplasează cu căruciorul pentru copii şi ceilalţi.  

Şi voiam să întreb dacă  pe str.U.Principatelor, am avut săptămâna trecută o 

adresă în care cineva solicita, adică mai mulţi cetăţeni solicitau, la depozitul acela să 

intervină cu zgomotul şi cu parcările pe trotuar şi chiar în mijlocul străzii …” 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „nu avem la cunoştinţă de problema 

cu depozitul, dar vă aduc la cunoştinţă că azi proiectantul ne-a înmânat studiile 
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DALI la str.U.Principatelor – Coteşti, şi încă o stradă adiacentă, iar săptămâna 

viitoare o să scoatem străzile la licitaţie. Sperăm ca până la sfârşitul anului să 

începem lucrările şi pe aceste 2 străzi importante din municipiul Focşani ” 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „am văzut că d-nul Viceprimar a ţinut cont de 

cerinţa cetăţenilor de pe str.Gloriei. La rectificarea bugetară am văzut că a fost prinsă 

şi această stradă din zona Gării”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „… o rectificare, doar indicatorii 

tehnico-economici”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „dragi colegi, întrucât am avut o 

poziţie publică săptămâna trecută mi se pare normal să o am şi astăzi, în cadrul 

Consiliului Local şi să încerc să atrag atenţia Primăriei municipiului Focşani, asupra 

ritmului în care se desfăşoară lucrările.  

Şi dacă la Mîndreşti am văzut în sfârşit asfalt pe artera principală, în Cartierul 

Sud, lucrurile merg destul de greoi. Cred că ar trebui să mai aveţi câteva discuţii cu 

constructorul acolo, să suplimenteze utilaje, forţa de muncă pentru că ştiţi mai bine 

decât mine ce presiune ca timp avem pe acel proiect. Ştiţi la fel de bine cât de subţire 

este bugetul Primăriei municipiului Focşani şi că nu ne permitem să pierdem nici un 

leuţ din bugetele viitoare făcând alocări pentru lucrările neterminate.  

Mai supun atenţiei şi felul în care se organizează lucrările de şantier fără 

delimitări corecte. 

Dacă în cartier acolo mai înţelegem că se face un trotuar şi nu se 

împrejmuieşte pentru că este aproape imposibil, ieri se blocase trotuarul de pe B-dul 

Bucureşti, erau puşi 3 popici de plastic pe prima bandă, la interval de … haideţi să 

nu aproximez chiar în minus, dar, 50 de cm. cred că este arhisuficient faţă de ceea ce 

am văzut. 

Am şi poze care pot dovedi acest lucru.  

Oamenii trebuiau să traverseze spaţiul verde, bătrâni, oameni cu cărucioare. 

Când le-am solicitat muncitorilor să mărească un pic spaţiul pe arteră, au spus,  

d-nule nu vezi că este şanţ. 

Păi, şi pietonul trebuie să sară, neavând pe unde, marginea trotuarului este 

gardul Unităţii Militare.  

Cred că acolo ar trebui şi presemnalizate astfel de lucrări. Nu există aşa ceva, 

nici măcar la 50 m. un semn că sunt lucrări. 

Cămine acoperite cu un palet de lemn care pot să ne ducă la nişte accidente 

destul de neplăcute. Am mai avut unul, dar văd că nu am înţeles mare lucru. 

Nu cred că este atât de greu să impunem constructorului să respecte ceea ce au 

licitat. Ştiu că în toate ofertele se prevăd şi astfel de delimitări de şantier. 

Aş fi vrut să mă refer şi eu la str.Bucegi, pentru că, d-na Costin, dacă puteţi să 

ne precizaţi  care este stadiul străzii. Cum este prinsă, cum este recepţionată. Are 

stratul de uzură turnat?...” 
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D-na Cristina Costin: „ str.Bucegi este în curs de proiectare şi va fi scoasă la 

licitaţie anul acesta; sunt prevăzute buzunare de parcări, trotuare cu pavele şi uzură”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „…  şi uzură. Bun. Întreb atunci, de 

ce nu s-au făcut lucrări de plombare pe această stradă, este  în mijlocul municipiului. 

Mulţumesc d-na Costin. 

Şi aş vrea să mai atrag atenţia asupra unui lucru, dar în acest sens, vreau să 

solicit în format electronic contractul pe care l-aţi încheiat cu prestatorul de servicii 

care înlocuieşte dalele pe Piaţa Unirii. 

Mi se pare inacceptabil să lucreze din aprilie până acum şi să nu reuşească să 

termine lucrarea. 

Vrem să vedem şi noi care sunt termenele de execuţie acolo.  

Dacă i-aţi dat termen de 1 an de zile, de ce i-aţi dat termen aşa de mare.  

Nu este o lucrare extraordinar de grea, să înlocuieşti nişte plăci, chiar dacă s-

au făcut nişte secţiuni transversale, longitudinale, pe diagonală, ca să reziste acele 

plăci care au fost înlocuite. Din punctul meu de vedere nu se justifică ritmul în care 

se lucrează acolo. 

Sunt zile întregi în care nu se scoate nici o placă, nu se pune nici o placă. Când 

se lucrează, mai vin 3-4-5 muncitori maxim, şi de obicei înaintea unor evenimente pe 

care le organizează municipiul Focşani. 

Mi se pare inacceptabil acest stil de lucru şi în acest sens vă rog să ne 

prezentaţi  şi nouă la mapa de la şedinţa viitoare acest contract pe Piaţa Unirii. 

Mulţumesc, sper să nu fim puşi în măsura în care să refuzăm la a vota alocări 

de la bugetul local pentru lucrările neterminate prin Programul PIDU”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „fiindcă aţi menţionat poziţia 

dvs. de săptămâna trecută.  

Este o chestiune, o observaţie pe care vreau să v-o fac personal. Este o 

chestiune care ţine de colegialitatea dintre noi. 

Ştiţi bine că de la început şi cât voi fi eu în Consiliul local, eu îmi doresc ca 

noi să fim aici colegi şi să ne dezbatem ideile sau să fim adversari politici şi nu 

duşmani. 

Poziţia dvs., eu înţeleg că aţi intrat în campanie electorală, nu ne deranjează, 

dar poziţia dvs. când l-aţi atacat pe d-nul Viceprimar Necula. 

Întâmplarea face că a fost dumnealui. Dar pe oricare dintre noi, dacă l-aţi fi 

atacat, aş fi avut aceiaşi poziţie. Eu cred că este greşită. 

O campanie electorală pe care vreţi să v-o faceţi, trebuie să v-o faceţi cu ceea 

ce faceţi dvs. şi nu cu ceea ce nu fac sau ce credeţi dvs. că nu fac o parte din colegii 

noştri. 

Este o chestie de principiu şi de respect faţă de noi toţi  ” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „… este o observaţi personală” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „… pentru că este o observaţie.  
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Am avut o discuţie telefonică cu d-nul Viceprimar Necula, şi i-am prezentat 

scuzele mele în cazul în care s-a simţit lezat de afirmaţiile mele. Nu a fost decât în 

strânsă corelaţie cu întârzierea cu care ne-a fost răspuns la o adresă, care de obicei se 

aviza şi favorabil în 3-4 zile. 

De data a trebuit să aşteptăm 30 de zile, ca Primăria municipiului Focşani să 

ne spună că ne-am adresat greşit şi că trebuia să ne ducem către Direcţia de 

Dezvoltare. 

Cred că acest răspuns putea să fie elaborat în 2-3 zile cât face circuitul. 

Întâmplător ştiu şi eu cam cum  merg hârtiile în Primăria Focşani. 

Când a ajuns la mapă putea să spună, d-nule asta nu este de noi, daţi răspuns 

Organizaţiei PNL că nu aici se fac aceste solicitări, se fac la Direcţia de Dezvoltare. 

În acest sens am făcut acea apreciere.  

Şi o repet în mod public. Dacă d-nul Viceprimar Necula s-a simţit lezat de 

afirmaţia mea, îmi cer scuze.  

Nu a fost intenţia mea  de a face un atac la persoană. Cum de altfel cred că se 

poate verifica în toată activitatea mea politică. Nu fac atacuri la persoană” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „cu excepţia zilei de azi, când  

l-aţi atacat pe d-nul Bâcu”. 

  

D-nul consilier LIlian Ilie: „d-nul Bâcu, haideţi să vorbiţi după aia. 

Voiam să vă aduc la cunoştinţă că în decursul săptămânii trecute, prin 

intermediul celor de la Gândul satului vrâncean, am primit mai multe fotografii, 

solicitări. Există mai mulţi stâlpi de genul acesta în Focşani…” 

 

Se arată imaginea pe tabletă. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „…care au în partea de jos, cablurile sunt 

neizolate, şi prezintă un pericol pentru copiii noştri, copiii focşănenilor. 

În sensul acesta, profit de faptul că este d-nul Mocanu, aici  în sală. Prin 

Direcţia de Dezvoltare, am avut o discuţie cu dânsul, şi voiam să-l întreb dacă s-a 

rezolvat ceva. 

Din ce am primit, sunt cam 15 stâlpi în Focşani şi le solicit celor de la Direcţia 

de Dezvoltare, să rezolve rapid această problemă mai ales că au fost şi inundaţii şi 

astea, şi puteau să apară şi altfel de probleme”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „vă rog să puneţi la dispoziţie 

locaţiile colegului nostru”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „din ce … str.Bucegi …” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „ nu acum. Puneţi-le la 

dispoziţie ca să le fie mai uşor, să nu umble în tot oraşul”. 
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D-nul Laurenţiu Mocanu – Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani: „ am început lucrările. Am vizionat pe teren.  

Începând de săptămâna viitoare o să montăm capacele lipsă de la stâlpii de 

iluminat din beton”. 

 

  D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu:  „dacă a venit vorba de d-nul director 

Mocanu, aş vrea să mulţumesc în numele cetăţenilor dintre str.Eroilor şi Avram 

Iancu. 

Dumnealor au făcut nişte tăieri de plante agăţătoare care se aflau pe un bloc. O 

cantitate de aproape 2 remorci. S-au blocat nişte garaje. Am vorbit cu d-nul Director, 

s-a rezolvat într-un mod corect şi expeditiv. 

Dar nu de asta am luat cuvântul. 

Profit că este d-nul Director Executiv de la Poliţia Locală şi cred că la 

următoarea întâlnire, a comisiei de ordine şi linişte publică, să gândim o programă 

împreună cu poliţia statală, pentru luna august. 

 Luna august a fost anul acesta diferită, prin faptul că nu s-au mai putut face 

ridicări şi oraşul a fost, nici nu vreau să-l definesc. 

A fost foarte încărcat, au fost multe probleme, incidente, cât şi coliziuni şi 

accidente minore. În mod deosebit datorită indisciplinei. Nu neapărat a cetăţenilor 

care s-au întors acasă, dar a fost cumplit. 

Şi cred că august, dacă nu se va modifica legea şi ridicările nu se vor mai 

putea produce, pentru că ele disciplinau pe unii.  

Înseamnă organizare, mai puţine concedii la poliţişti în august, de asta suntem 

poliţişti şi intervenţii. 

Şi rugămintea mea este, dacă cetăţenii sună, mai ales cei care au locuri 

închiriate să le dăm toată atenţia, tot ce înseamnă disponibilitate, din partea noastră 

pentru a rezolva problemele. Pentru că se întâmplă aşa ceva.  

Se parchează pe locurile închiriate, apar certuri, ş.a.m.d. 

Şi dacă vor vedea că au  amenzi pentru oprire nelegală, eu zic că tot mai 

rezolvăm câte ceva  ” 

 

 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „mi-a adus aminte d-nul 

consilier de Regulamentul de parcări. 

El a fost în dezbatere, luna trecută, sau luna … cele 30 de zile pe care  tocmai  

le-am încheiat.  

Nu a intrat pe ordinea de zi a şedinţei, pentru că la şedinţa de comisie au fost 

colegi de-ai noştri care au mai avut modificări de făcut, a venit şi Poliţia Locală cu o 

serie de amendamente, motiv pentru care am decis toţi să amânăm discuţia pe acest 

regulament de parcări. 

Şi vreau să profit de prezenţa dvs., să transmiteţi rugămintea noastră de a 

studia acest regulament, pentru că vrem ca în final acest regulanment să vină în 

folosul cetăţeanului corect. Acela care vrea să-şi închirieze locul de parcare şi mai 

mult, vrea să aibă locul de parcare liber, sau uşor eliberabil în momentul când se 

întoarce de la locul de muncă. 
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Acesta este unul dintre dezideratele promovării acestui proiect de hotărâre, iar 

al doilea, este fluidizarea zonei Piaţa Moldovei, pentru că acolo avem foarte multe 

parcări care sunt ineficiente din punct de vedere economic şi sunt ocupate de dube 

sau de alte maşini care s-au transformat în depozite. 

De asta, vă rog încă odată, studiaţi Regulamentul de parcare.  

Aveţi încă timp. El se află la dispoziţia dvs. oricând la Primăria municipiului 

Focşani. 

Aveţi timp să veniţi cu modificări, fie pe adresa noastră, a oricăruia dintre 

consilieri, fie la Municipiu, fie pe site-ul Primăriei, cum doriţi dvs., în aşa fel încât în 

şedinţa următoare să putem să dăm o formă finală şi să aprobăm acest regulament”. 

   

 D-nul consilier Lucian Moraru: „tot referitor la Regulament. 

Am primit o rugăminte din partea unui agent de poliţie ca acele semne şi 

locuri de parcare de handicap din Piaţa Moldovei, să fie repoziţionate. Pentru că dacă 

intră maşina, nu le pot ridica. 

Deci, să fie la intrările de străzi sau la ieşirile din străzi. Nu în mijlocul 

parcărilor pentru că nu pot fi ridicate. Însemnând ridicarea lor, blocarea pieţii”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „am înţeles. 

Poliţia Locală, bănuiesc că aţi recepţionat rugămintea … ” 

 

 D-nul consilier Lucian Moraru: „nu. Poliţia Locală face sesizarea către 

Direcţia de Dezvoltare, care amplasează semnele” 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „Direcţia de Dezvoltare 

împreună cu Poliţia Rutieră sau Poliţia Locală să studieze problema şi să ne dea o 

soluţie în conformitate cu solicitarea dvs.”. 

 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie, constată că au fost epuizate punctele 

de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru 

participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.   
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