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MINUTA

Şedinţa Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani din
28.06.2017, ora 11,00, sala mare de şedinţe a Consiliului Local

În temeiul prevederilor Legii nr. 62/2011, republicată, Legea Dialogului
Social, Primarul Municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă

CONVOACĂ

Membrii Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani în
şedinţa de lucru care va avea loc la Primăria Municipiului Focşani, în sala mare de

şedinţe a Consiliului Local Focşani, în data de 28.06.2017, ora 11,00, cu următoarea

ORDINE DE ZI
1. Aprobarea Minutei şedinţei Subcomisiei de Dialog Social la nivelul

Municipiului Focşani din data de 26.05.2017.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării şi alegerii formei de gestiune
a Serviciului public de salubrizare în municipiul Focşani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea
serviciului de iluminat public din Municipiul Focşani, judeţul Vrancea şi al anexelor
sale, precum şi contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public;

Iniţiator:  Primar, Cristi Valentin Misăilă

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulaţiei autovehiculelor
ce aparţin şcolilor de şoferi pe raza municipiului Focşani, pe perioada instruirii
practice în vederea obţinerii permisului de conducere;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local

al municipiului Focşani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică
condiţiile de creştere şi îngrijire a animalelor domestice şi de companie în municipiul
Focşani;

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă



B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 1A, Focşani - 620098, Judetul Vrancea
Tel. 0237 236 000; 0237 239 590; Fax: 0237 216 700;
E-mail: primarie@focsani.info: www.focsani.info

6. Propuneri de discutat pentru următoarea şedinţă.

7. Diverse.

La şedinţă participă:

Membrii Subcomisiei de Dialog Social:
- Domnul Cristi Valentin Misăilă – Primarul Municipiului Focşani
- Domnul Ionuţ Mersoiu –Viceprimarul Municipiului Focşani
- Doamna Doina Necula – Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vrancea
- Doamna Viorica Besnea – Agenţia Judeţeană Pentru Plăţi Şi Inspecţie

Socială Vrancea
- Domnul Marius Cosmin Cîrlan – Ordinul Asistenţilor Medicali

Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Filiala
Vrancea

- Domnul Frunză Oscar – Protoieria Focşani II
- Doamna Roxana Bîtcă – Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură

Vrancea
- Doamna Antonia Colniceanu – Uniunea Asociaţiilor de Proprietari

Vrancea
- Domnul Constantin Simionescu – Poliţia Locală Focşani
- Domnul Claudiu Giurgea – Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţelor de

Muncă Vrancea
- Domnul Gabriel Iulian Neculau – Administraţia Judeţeană a Finanţelor

Publice Vrancea
- Doamna Alice Cocuz – Casa Judeţeană de Pensii Vrancea
- Domnul Ion Roman – Patronat IMM Vrancea
- Domnul Eduard Daniel Bran – Protoieria I Focşani

Invitaţi:

Primăria Municipiului Focşani:
- Domnul Marius Eusebiu Iorga – Viceprimarul Municipiului Focşani
- Domnul Eduard Marian Corhană – Secretarul Municipiului Focşani
- Doamna Carmen Grosu – Director Economic
- Doamna Cristina Dăscălescu – Şef Serviciu Administraţie Publică Locală
- Doamna Cristina Maria Costin – Şef Serviciu Investiţii
- Doamna Emanuela Botezatu – Inspector Compartimentul Transport

Public
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Unităţi Subordonate:
- Domnul Viorel Profiroiu – S.C. CUP Salubritate SA Focşani
- Domnul Nelu Ioniţă – Poliţia Locală Focşani
- Domnul Adrian Grosu – Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani
- Domnul Voicu Stoian – Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

- Reprezentanţii mass-media
La şedinţă mai participă consilieri locali din partea Partidului Naţional Liberal
şi cetăţeni din municipiul Focşani.

Domnul Primar prezintă Ordinea de zi  şi propune la Diverse în completarea
ordinei de zi discutarea ”Proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării unui
sprijin financiar Parohiei ”Sf. Cuv. Parascheva – Noua Catedrală” Focşani.

Domnul Primar: Supun la vot Ordinea de zi, dacă nu sunt alte propuneri.
Se aprobă în unanimitate.

Se dă curs citirii punctului 1 de pe ordinea de zi “Aprobarea Minutei şedinţei
Subcomisiei de Dialog Social la nivelul Municipiului Focşani din data de
26.05.2017” şi se aprobă în unanimitate.

Se citeşte punctul 2 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea
înfiinţării şi alegerii formei de gestiune a Serviciului public de salubrizare în
municipiul Focşani”

Domnul Primar: Este vorba despre o reorganizare a ceea ce înseamnă Direcţia
de Dezvoltare Servicii Publice care funcţionează în cadrul Primăriei Municipiului
Focşani în sensul că vom propune atribuirea directă a contractului de delegare a
serviciului public de salubrizare în Municipiul Focşani către SC CUP Salubritate SA
Focşani.

Aceştia vor fi obligaţi să deruleze următoarele activităţi: colectarea separată şi
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenite din
activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat fără a
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi
acumulatori, colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe generate din
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora,
organizarea prelucrării neutralizării şi valorificării materialelor, operarea şi
administrarea staţiilor de transport pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare,
sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare, măturatul,
spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe
căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ,
colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către
unităţi de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, organizarea tratării mecano -
biologice  a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, administrarea depozitelor
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de deşeuri municipale şi / sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a
deşeurilor similare.

Practic, o parte din aceaste activităţi se desfăşoară de către SC CUP Salubritate
SA Focşani, dar în special măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice,
curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea acestora pe timp de
polei şi îngheţ, colectarea cadavrelor, se fac, până la acest proiect de hotărâre, de
către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice, care avea un număr limitat de angajaţi,
pe de o parte, pe de altă parte dotările de acolo nu erau suficiente şi mai mult decât
atât există Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu
modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 101/2006 privind serviciile de
salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare care prevăd că
toate aceste servicii ar trebui derulate de un singur operator.

Am propus Consiliului Local Focşani ca toate aceste activităţi să fie efectuate
de către societatea comercială CUP Salubritate care are capital social 100% Consiliul
local, această societate având posibilitatea, aşa cum au demonstrat pe colectarea
deşeurilor că sunt eficienţi să fie eficienţi şi pe ceea ce înseamnă măturat stradal,
spălat, stropit, întreţinerea căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii, etc. Pentru
că, în primul rând, sunt convins că vor fi diferenţe de salarizare faţă de ceea ce putem
oferi noi salariaţilor la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice, SC CUP Salubritate
nu are o limită de angajaţi. S-a făcut deja un calcul, la Direcţia de Dezvoltare Servicii
Publice în acest moment sunt aproximativ 77 angajaţi doar pe aceste activităţi şi
aceşti angajaţi vor fi preluaţi de către SC Cup Salubritate SA urmând ca dumnealor,
în funcţie de necesităţi, să mai angajeze. Deci, iată mai creăm şi locuri de muncă
totodată, iar după calculele domnului director ar mai fi necesar aproximativ 70.

Ce pot să vă mai spun este faptul că această reorganizare a Direcţiei de
Dezvoltare Servicii Publice ne permite ca, în limitele de care vă vorbeam, a
numărului de locuri de muncă să repartizăm o parte din posturi către alte servicii şi
aici mă refer la serviciul de întreţinere spaţii verzi, la cimitire, serviciul de ecarisaj, la
serviciul de întreţinere străzi. Deci, va fi o creştere a numărului de posturi rămase
disponibile care vor fi realocate către alte servicii pentru a le face şi pe acestea cât
mai eficiente.

Daca sunt propuneri de discutat pe marginea acestui proiect de hotărâre?
Domnul Roman: Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii găseşte oportună

această orientare a Primăriei să externalizeze anumite activităţi pentru că Primăria nu
trebuie să se ocupe de toate mărunţişurile şi cred că oricare altă firmă specializată ar
trebui să facă treaba mai bine decât Primăria. O singură observaţie am în sensul că
firmele nu-şi doresc să-şi plătească taxe şi impozite mai mari pentru ca să-i plătim pe
cei care se vor mişca către o firmă sau către alta. Bănuiesc că şi acolo există o
normare, o grilă de salarizare şi îmi doresc ca, prin această mişcare, Primăria să nu
plătească mai mult decât plătea până acum şi mă refer şi la celălalt punct de pe
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ordinea de zi, cel cu iluminatul public. Deci, aceste firme specializate, în urma unui
studiu de impact pe care bănuiesc că-l aveţi vor realiza servicii mai bune pentru
focşăneni şi aş fi vrut să-l întreb pe domnul Primar “ce părerere are domnul Cristi
Misăilă în legătură cu faptul că iniţiativa dumnealui se referă la externalizarea unor
servicii la firme şi cred că este bine la Focşani iar la Bucureşti Primarul se gândeşte
cum să facă firme care să coordoneze aceste servicii ca să stea mai bine cu
cheltuielile? Cum apreciaţi? Credeţi că este o contradicţie? “

Domnul Primar: Această firma SC CUP Salubritate SA Focşani, aşa cum
spuneam este firmă cu capital 100% Consiliul Local. Este ceea ce vrea să facă acum
doamna Primar General, Gabriela Firea. Deci este o societate care aparţine
Consiliului Local şi care gestionează aceste servicii publice pe partea de salubritate.
Există nişte legi speciale care reglementează, aşa cum spuneam, în cazul serviciilor
publice de salubritate este Legea 101/2006 şi o lege generală – Legea nr. 51/2006
care prevede trei tipuri de gestionare a acestor servicii: fie o facem noi ca şi operator
Primăria cu aparatul de specialitate, fie gestiune delegată direct către o firmă care
aparţine Consiliului Local, fie o gestiune delegată unui operator economic care este
selectat în urma unei licitaţii pe baza unui caiet de sarcini şi a unui studiu de
oportunitate, aşa cum dorim să procedăm în cazul iluminatului public. În cazul
salubrităţii o delegăm către SC CUP Salubritate SA, în cazul iluminatului public,
neavând o firmă specializată, avem SC ENET SA dar trebuie sa aduc la cunoştinţă
tuturor celor interesaţi de acest subiect că SC ENET SA în acest moment
înregistrează datorii către bugetul de stat şi cedite restante foarte mai.

Noi, dacă delegăm un asemenea serviciu unei societăţi care se află în colaps în
acest moment, toate conturile acestei societăţi sunt poprite, l-am paraliza din start.
Am luat în calcul şi această vaiantă şi atunci ca să mai creăm o nouă societate, a
noastră, este foate greu să înfiinţezi o firmă specializată, de ex. SC PARKING SRL
care abia se pune pe picioare.

Spun că este nevoie de specialişti, de tot felul de reglementări şi autorizări. La
SC PARKING SRL a fost mult mai uşor. Ca să înfiinţezi o societate comercială care
să fie autorizată pe ceea ce înseamnă gestionarea unui seviciu de iluminat public
durează cel puţin un an de zile. 30 de zile durează numai ca să obţii licenţă dar până
îndeplinesc celelalte condiţii de funcţionare şi de dotare trece 1 an de zile, iar dacă
delegăm serviciul unei societăţi care abia se înfiinţează, vă spun clar că în cel puţin
jumătate de an serviciul de iluminat public va fi la pământ, va fi paralizat total.

Singura variantă din punctul nostru de vedere, şi trecem şi la celălalt punct de
pe ordinea de zi, aşa cum am spus-o de fiecare dată şi a fost aprobată printr-o hotărâre
de Consiliu Local din ianuarie 2016, Hotărârea nr. 26, la acea vreme Consiliul Local
a stabilit că cea mai bună soluţie de gestionare a serviciului de iluminat public este
delegarea gestiunii către un operator autorizat şi licenţiat şi au urmat toţi ceilalţi paşi.
S-a făcut studiul de oportunitate care a durat, studiu care ne-a spus ce cheltuieli pot fi
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făcute, nivelul maxim al acestora pentru a gestiona acest serviciu. Un pas, pentru a
delega acest serviciu, era de a aproba un caiet de sarcini. Facem toţi aceşti paşi şi, la
urmă, când trebuie să facem ultimul pas, să aprobăm caietul de sarcini pe baza căruia
se poate scoate la licitaţie.  Nu este nicio firmă de casă a nimănui, se poate înscrie
orice firmă. Sunt nişte criterii foarte clare pe baza cărora poate câştiga această
licitaţie. Este o licitaţie publică făcută pe SEAP iar costurile care au fost prevăzute
sunt nişte costuri care au fost stabilite după piaţă şi sunt costuri maximale. Poate să
vină cineva să ofere mult mai puţin dacă consideră că este eficientă activitatea cu
preţurile respective. Nu am nimic împotrivă.
Ca să nu vă mai spun că toate aceste discuţii care au fost pe marginea acestui proiect
de hotărâre din punctul meu de vedere sunt pur politice şi nimic altceva. Costurile le
stabileşte piaţa. Noi nu am făcut altceva decât un studiu de oportunitate de către o
firmă autorizată pe care îl aveţi anexat la proiectul de hotărâre.

Studiul de oportunitate care prevede nişte costuri maximale nu e obligatoriu,
sunt foarte multe din operaţiuni care sunt trecute şi care vor fi făcute doar la comanda
fermă a noastră. Sunt unele de mentenanţă care sunt obligatorii să fie făcute periodic,
dar o parte din ele sunt făcute la comanda noastră în momentul în care constatăm că
s-au produs anumite avarii în anumite zone. Mai mult decât atât acest studiu propune
pentru eficientizare crearea unor puncte de comandă care, în prezent sunt 97 puncte
de aprindere şi toate acestea sunt acţionate automat.

Îl rog pe domnul Voicu de la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice să explice
cum se procedează dacă vrem să schimbăm un bec pe un anumit tronson.

Domnul Voicu: Trebuie să aprindem lumina în jumătate de oraş ca să
schimbăm un bec.

Domnul Primar: Acesta este sistemul în acest moment iar tot ce s-a propus
prin acest studiu de oportunitate este de a se face un sistem de monitorizare eficient
care, printr-un program, fiecare bec în parte să fie legat la un calculator, iar
programul respectiv să vadă că pe str. Dornişoarei, la stâlpul 25 nu arde becul. De
aceea sunt nişte cheltuieli pe care unii le consideră că sunt mari, dar, repet, va fi
licitaţie publică şi la licitaţie va câştiga preţul cel mai mic. Poate să se înscrie orice
firmă din ţară şi din lume pe acest SEAP, nu este cu dedicaţie dat nimănui acest
serviciu.

Domnul Voicu: La ora actuală Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice nu are
personal angajat, nu mai există serviciul de iluminat public în statul de funcţii de anul
trecut când s-a propus să se facă acest serviciu. S-au scos de 4 ori posturile la concurs
din cadrul acestui serviciu şi nu s-a prezentat nimeni din cauza salariilor mici. Acest
serviciu de iluminat public este la Primărie, eu asigur întreţinerea iluminatului public,
un serviciu de subzistenţă, adică rezolv doar reclamaţiile cetăţenilor dar nu pot să
asigur întreţinerea iluminatului public stradal principal unde trebuie să se facă
intervenţii noaptea. Nu pot să-mi permit cu salariaţii pe care îi am – 2 muncitori –
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care depăşesc vârsta de 60 de ani – electricieni care nu mai pot urca să facă
întreţinerea iluminatului public. Practic, la ora actuală iluminatul public este blocat.
Nu am în fişa postului sarcini cu privire la iluminatul public, fac acest lucru benevol
şi oricând pot fi tras la răspundere că încalc legea.

Domnul Primar: Nu numai dumneavoastră ci şi eu, în calitate de primar, voi
fi vizat, de la cel responsabil până la mine ca Primar va răspunde dacă se va întâmpla
un accident.

Domnul Voicu: Eu sunt cel care face protecţia muncii şi cel care obligă
salariatul să se ducă la locul de muncă respectiv, deci încalc legea. Am coordonat
acest serviciu timp de 22 ani dar exista o firmă care făcea zi de zi întreţinerea
iluminatului până acum 2 ani.

Este obligatoriu ca acest serviciu să fie scos la licitaţie, nu există altă variantă.
Este vorba de lege.

Domnul Primar: Legea stabileşte foarte clar care sunt posibilităţile de a
gestiona acest serviciu, fie de un operator ca noi Primăria să fim operator autorizat
ceea ce nu putem - am scos la concurs posturile de patru ori şi nu s-a prezentat nimeni
şi automat următoarea formă de gestiune este delegare de gestiune care, repet, a fost
aprobată de Consiliul Local în ianuarie 2016. Noi nu am făcut altceva decât am
continuat procesul început în ianuarie 2016 de către Consiliul Local existent la
vremea respectivă.

Dacă sunt alte propuneri le accept dar trebuie să vină pe context de lege.
Domnul Consilier Tănase: Am ascultat ce a spus domnul de la Direcţia de

Dezvoltare Servicii Publice şi aş vrea să vă întreb domnule Primar dacă
dumneavoastră ştiaţi că nu se îndeplinesc condiţiile de funcţionare, de intervenţie de
ce nu s-a făcut un contract cu Electrica, de ex. pe o perioadă determinată?

Domnul Primar: Domnule consilier sunteţi într-o totală eroare. Orice contract
care ar trebui încheiat cu orice societate, indiferent cum se numeşte ea, trebuie făcut
printr-o procedură care presupune studiu de oportunitate, caiet de sarcini, scoatere la
licitaţie. Ceea ce spuneţi dumneavoastră este total penal şi vă dau un singur ex. –
pentru întreţinerea străzilor în acest moment a trebuit să facem procedură de achiziţie
publică.

Domnul Consilier Tănase: Vis-a-vis de studiul de oportunitate facut, cine a
făcut acest studiu?

Domnul Primar: O firmă care a câştigat licitaţia.
Domnul Consilier Tănase: O firmă care are contracte cu Primăria. Nu?
Domnul Primar: Există vreo posibilitate de excludere?
Domnul consilier Tănase: Dumneavoastră credeţi că pentru ca să dăm 40 mld.

lei trebuie neapărat să le dăm la altă firmă. Dar de ce să nu le dăm la o firmă din
cadrul Primăriei?

Domnul Primar:  Daţi un exemplu dumneavoastră.
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Domnul Consilier Tănase: V-am dat un exemplu: ENET.
Domnul Primar: ENET – ul este în colaps, are 600 mld datorii.
Domnul Consilier Tănase: Haideţi să o ajutăm să nu mai fie în colaps şi să-i

dăm 40 mld lei.
Domnul Primar: Au 600 mld datorii, au toate conturile poprite.
Domnul Consilier Tănase: Să găsim o altă formulă. Nu cred că e normal să

privatizăm Primăria. Dumneavoastră aţi dus în colaps iluminatul public anul acesta ca
să avem motive să externalizăm, cu spaţiul verde la fel, şamd. Deci, Primăria trebuie
să rămână a cetăţenilor nu trebuie să devină privată.

Domnul Viceprimar Iorga: Aţi făcut nişte acuzaţii foarte grave, acelea de a
privatiza Primăria. E o acuzaţie foarte gravă. Noi nu vrem decât să aducem lumină pe
străzile din Focşani iar în ceea ce spuneaţi mai devreme invitaţi Electrica să le dăm
contractul pur şi simplu.

Domnul Consilier Tănase: Electrica poate face un contract pe o perioadă
determinată.

Domnul Viceprimar Iorga: Nu se poate legal. Asta e problema. Poate veni la
licitaţie, nu o opreşte nimeni.

Domnul Primar: Domnul Tănase este în eroare. Pentru a da, chiar şi pentru 5
luni de zile, oricărei societăţi vreţi dumneavoastră să gestioneze acest serviciu, tot
externalizare înseamnă, tot licitaţie înseamnă şi acesta este tot pe o perioadă
determinată de 2 ani de zile.

Domnul Consilier Tănase: Mergeţi pe o idee de principiu, nu o chestie clară.
Dumneavoastră în campania electorală nu aţi spus că externalizaţi ci că modernizaţi
iluminatul public.

Domnul Primar: Este ideea Consiliului Local aprobată în ianuarie 2016.
Daţi vă rog definiţia externalizării şi a contractului. Să facem o distincţie între

contract şi externalizare. Externalizarea se face în baza unui contract. Noi v-am
propus acum un caiet de sarcini în baza caruia să scoatem la licitaţie pentru a încheia
un contract.

Domnul Consilier Tănase: Opinia noastră este că nu trebuie să externalizăm,
trebuie să creăm în cadrul Primăriei acest serviciu de iluminat. Dumneavoastră
spuneţi că nu s-au făcut angajări, atunci schimbaţi grila, măriţi salariile.

Domnul Primar: S-a dat o lege privind salariile funcţionarilor din
administraţia publică locală care intră în vigoare în ianuarie 2018.

Domnul Consilier Tănase: Scoateţi posturile la concurs. Lunile trecute au fost
scoase posturi la concurs?

Domnul Primar: Sunteţi într-o totală eroare. Puteţi consulta site-ul Primăriei.
Avem în acest moment scoase la concurs 40 de posturi pe toate serviciile. Toţi cei din
sală ştiu foarte bine câte posturi au fost scoase la concurs.
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Domnul Roman: Vă rog să interveniţi domnul Primar şi să revenim la discuţia
unei subcomisii de dialog social. Noi, cei care am venit aici, nu suntem nici la şedinţa
Consiliului Local, nici la întâlnirea cu partidele şi consider că cine este parte în
această comisie poate să-şi spună părerea, să se ţină cont şi de părerea noastră în
Consiliul Local pentru că din această cauză este şi această întâlnire premergătoare
şedinţei Consiliului Local şi mi-aş dori ca, în legătură cu această externalizare, care,
eu cred că este foarte bine, pentru că Primăria nu este un agent economic care să facă
profit, are destule alte treburi şi aceste treburi să le facă firme specializate. Mi-aş dori
ca în judeţul Vrancea să se găsească acele firme care să participe la licitaţie, să găsim
o firmă din Judeţul Vrancea care să câştige licitaţia şi nu din alt judeţ, adică banii cu
care contribuie Primăria să nu ajungă în alt judeţ iar salariaţii să nu contribuie la alte
judeţe pentru că, ştiţi că şi noi trebuie să avem grijă de ograda noastră, de Primăria
noastră, de judeţul nostru.

Domnul Primar: Vă pot spune că prin caietul de sarcini care a fost supus
dezbaterii şi în vederea aprobării s-a stabilit pentru a ne asigura că există o
continuitate şi o intervenţie promptă din partea celui care va câştiga licitaţia s-a impus
obligatoriu să aibă măcar un punct de lucru în Municipiul Focşani, cu angajaţi
permanţi şi cu o dotare minimă necesară pentru a se putea interveni în orice situaţie şi
mai ales, pe perioade de avarie. Şi atunci, toate aceste venituri obţinute de cei care
muncesc la punctul de lucru sunt cotele de impozit pe venit care revin la bugetul local
al municipiului. Chiar poate să fie şi o firmă din orice stat al lumii care poate
participa pe acest SEAP.

Dacă au câştigat că au venit cu cea mai bună ofertă, dumnealor sunt obligaţi,
prin caietul de sarcini, să înfiinţeze aici un punct de lucru cu dotarea respectivă.

În caietul de sarcini s-a stabilit exact ce condiţii trebuie să îndeplinească firma
respectivă la punctul de lucru, să aibă dotarea necesară pentru a putea să intervină în
caz de avarie, min. 2 electricieni autorizaţi ANRE gr. 3 A+B, min. 2 electricieni
autorizaţi ANRE gr. 2 A+B, min. 5 electricieni calificaţi având minim o experienţă de
3 ani în domeniu, minim 1 responsabil sistem de siguranţă în muncă cu o minimă
experienţă de 3 ani în domeniu, minim 1 responsabil tehnic cu execuţia ANRE având
minim o experienţă de 3 ani în domeniu, un economist cu experienţă de 3 ani în
domeniu, un şef de şantier cu o experienţă de minim 3 ani în domeniu, un manager de
proiect având minim o experienţă de 3 ani în domeniu.

Deci, aceştia toţi vor trebui să fie angajaţi la punctul de lucru, deci nu e vorba
de 2-3 electricieni.

Domnul Voicu: Fără oameni cu autorizaţie nu se poate face. În instalaţii nu se
poate interveni decât cu electricieni de reţele. Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice
nu-şi permite să angajeze electricieni cu un salariu de 30 mil. /lună, vorbim de
electricieni de reţele.
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Domnul Primar: Operatorul trebuie să aibă în dotare minim următoarele
utilaje: autoşasiu platformă ridicătoare cu braţ – min. 2 buc, autolaborator încercări
electrice – min. 2 buc., locator trasee electrice – min 1 buc., excavator – min 2 buc.,
autobasculantă 6 tone – min. 1 buc., automacara – min. 1 buc., autovehicul comercial
transport persoane şi marfă – min 2 buc., grup generator – min. 2 buc., autorizări
specifice pentru platforme ridicătoare cu braţ.

Operatorul trebuie să prezinte autorizări specifice conform legislaţiei în
vigoare pentru platformele ridicătoare cu braţ. Se obligă să păstreze la punctul de
lucru din Municipiul Focşani următoarele utilaje de primă intervenţie: autoşasiu
platformă ridicătoare cu braţ – i buc., locator trasee electrice – 1 buc., locator obiecte
metalice – 1 buc., excavator – 1 buc., grup generator – 1 buc.

Acestea sunt condiţiile care au fost impuse prin caietul de sarcini.
Am vorbit la minim. Măcar 14 angajaţi ar trebui să aibă acest operator pentru a

putea să funcţioneze în condiţiile normale din care 2 electricieni autorizaţi ANRE
grupa 3 A+B,  2 electricieni autorizaţi ANRE gradul 2 A+B şi un responsabil tehnic
cu execuţia, tot autorizat ANRE. Practic, ne-ar trebui 5+5 electricieni calificaţi ca să
putem avea acest sistem de iluminat public la un nivel decent. Tot prin caietul de
sarcini îi obligăm să înfiinţeze un Dispecerat special în care vor gestiona toate
sesizările cetăţenilor cu privire la avariile apărute în sistemul de iluminat public şi
automat, ei prin caietul de sarcini sunt obligaţi ca, în maxim 48 de ore, să soluţioneze
şi să remedieze acea defecţiune. De aceea, au obligaţia să aibă o dotare minimă la
punctul de lucru.

Aceaste este opinia şi nu suntem singurul municipiu din ţară care am avea
acest serviciu gestionat sub această formă.

Dacă mai sunt alte discuţii.
Domnul Sandu Mihai (participant la şedinţă): Vă doriţi să externalizaţi acest

serviciu pentru a scăpa de acuzaţiile DNA? După cum ştiţi, domnul Bacinschi a fost
acuzat că nu a făcut licitaţie publică.

Domnul Primar: Sunteţi în eroare.
Domnul Sandu Mihai: Argumentaţi.
Domnul Primar: Noi, prin acest caiet de sarcini le dăm clar ce obligaţii au ei

de îndeplinit. Tot ceea ce se întâmplă prin acest caiet de sarcini este foarte clar
stabilit.Ce licitaţie să facă?

Domnul Sandu Mihai: De exemplu pentru iluminatul de Crăciun ei nu o să
trebuiască să facă licitaţie publică.

Domnul Primar: Cum să facă dacă este agent economic?
Domnul Sandu Mihai: Iar dumneavoastră puteaţi să faceţi licitaţie publică.
Domnul Primar: Noi facem acum licitaţie publică şi pentru iluminatul festiv.
Domnul Sandu Mihai: Dumneavoastră vreţi să scăpaţi de această grijă sau

aceste riscuri.
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Domnul Primar: Sunteţi în eroare. Vă dau un singur răspuns. Ceea ce facem
aici este total pe lege. Chestiunea pe care dumneavoastră o suspectaţi este doar aşa de
dragul de a vorbi fără să cunoaşteţi prevederile legale. Eu vă mai spun un singur
lucru: acuzaţiile care au fost aduse domnului Primar sau care se vor confirma sau nu
sunt problema organelor de cercetare penală. În acest moment sunt acuzaţii că s-au
montat acele instalaţii şi ulterior a avut loc acea procedură pe care noi o facem acum.

Dacă noi în luna iunie aprobăm acest caiet de sarcini licitaţia durează 3 luni de
zile, se ajunge aproape la sfârşitul lunii septembrie şi noi am dat termen în caietul de
sarcini ca agentul economic respectiv sa-mi finalizeze şi să-mi dea la cheie, să fie
funcţional sistemul de iluminat public festiv de sărbătorile de Crăciun pe data de
01.12. Orice om luminat ştie ce înseamnă să faci achiziţii şi să faci montaj pe toate
instalaţiile pe care le-am cerut noi aici, pentru că noi am solicitat mult mai mult decât
a fost până acum în Municipiul Focşani, iar dacă acest caiet de sarcini va fi aprobat în
forma actuală, oraşul Focşani ar trebui să arate ca Las Vegas de sărbători.

Domnul Sandu Mihai: Şi noi asta ne dorim? Avem alte probleme în Focşani
nu numai iluminatul şi cu luminiţe.

Domnul Primar: Bine, dumneavoastră puteţi propune proiecte, avem un punct
pe ordinea de zi cu propuneri de discutat pentru următoarea şedinţă.

Propuneţi şi le vom discuta. Eu am propus aceste proiecte pe ordinea de zi,
acum discutăm pe acestă chestiune.

Dacă mai sunt alte probleme, discuţii.
Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind

aprobarea reglementării circulaţiei autovehiculelor ce aparţin şcolilor de şoferi pe
raza municipiului Focşani, pe perioada instruirii practice în vederea obţinerii
permisului de conducere”.

Avem înfiinţată la nivelul Primăriei o comisie care se numeşte comisia de
siguranţă a traficului, comisie care a sesizat că în anumite momente, intervale orare
ale zilei, când valorile de trafic sunt foarte ridicate, traficul este îngreunat şi de
existenţa unor autovehicule ce aparţin şcolilor de şoferi şi dumnealor au venit cu
propunerea de a face o reglementare a acestor trasee pe care le parcurg autovehiculele
ce aparţin şcolilor de şoferi astfel încât să decongestionăm cât mai mult traficul.
Aceasta ar fi una din motivaţii. Aţi văzut care sunt traseele, dacă sunt observaţii pe
marginea acestui subiect.

Dacă nu sunt discuţii, vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi
”Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al
municipiului Focşani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condiţiile
de creştere şi îngrijire a animalelor domestice şi de companie în municipiul Focşani”.

Este vorba de o modificare a unei hotărâri de Consiliu Local existentă din 2010
prin care domnul Viceprimar Iorga a venit cu nişte propuneri de a completa această



B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 1A, Focşani - 620098, Judetul Vrancea
Tel. 0237 236 000; 0237 239 590; Fax: 0237 216 700;
E-mail: primarie@focsani.info: www.focsani.info

hotărâre şi de a modifica anexa la hotărârea Consiliului Local nr. 140/2010.
Propunerile îl rog pe domnul Viceprimar Iorga să le prezinte.

Domnul Viceprimar Iorga: Avem o modificare la art. 3, lit. b, referitoare la
acordul majorităţii proprietarilor sau locatarilor din blocul respectiv, acordul vecinilor
iar acest acord să fie la cel puţin jumătate plus unu din numărul acestora. Modificarea
art. 3, lit. b: deţinerea a mai mult de 2 câini sau pisici în apartamente situate în
blocurile de locuinţe sau clădiri cu mai multe apartamente ori la case sau curţi se face
cu acordul scris al asociaţiei de proprietari/locatari acolo unde este cazul, în baza
acordului majorităţii proprietarilor sau acordul vecinilor. Avem o completare la art. 8,
lit. a, referitoare la interzicerea intrării persoanelor însoţite de câini cu următoarea
excepţie: câinii speciali care însoţesc persoanele cu dizabilităţi.

O altă completare, tot la art. 8, lit e: este interzisă plimbarea animalelor de
companie de talie mică, mijlocie sau mare în locurile de joacă pentru copii special
amenajate, se interzice cu desăvârşire maltratarea, schingiuirea sau folosirea
animalelor cu scopul câştigării de foloase necuvenite.

Această hotărâre pe care noi dorim să o completăm/ modificăm este formată
din 2 capitole şi la capitolul 2 intervenim şi aici cu o modificare a titlului şi anume:
creşterea păsărilor de curte, animalelor domestice în vederea consumului propriu.

Tot la capitolul 2, modificăm art. 16 – referitor la limitarea creşterii şi deţinerii
păsărilor de curte şi animalelor domestice după cum urmează: lit. a – păsări de curte –
max. 20 capete, completări la lit. b – în sensul permiterii creşterii cabalinelor dar cu
condiţia deţinerii a unei suprafeţe de teren agricol iar pentru folosirea acestuia se
utilizează cabalinele. Completarea art. 16 cu următoarea literă, la litera c – pe
teritoriul Municipiului Focşani sacrificarea bovinelor se va face doar pentru
consumul propriu nu pentru comercializare. Este insterzis introducerea animalelor
domestice şi a păsărilor de curte în locurile de joacă pentru copii, în locurile special
amenajate. Litera e – se interzice lăsarea animalelor domestice şi a păsărilor de curte
să pătrundă în amenajamentele florale pe domeniul public / privat al Municipiului
Focşani. Se interzice cu desăvârşire maltratarea, schingiuirea şi folosirea animalelor
domestice în scopul câştigării de foloase necuvenite. La art. 21 se modifică litera h
astfel: se interzice creşterea animalelor domestice sau a păsărilor de curte în blocurile
de locuinţe şi în spaţiile / zonele adiacente acestora. Se modifică ultimul alineat al art.
24 privind sancţiunile astfel: art. 8, lit. e, f, art. 16, lit. a, b, c, d şi e, art. 21 lit. h, i şi j
cu completarea: amendă contravenţională cuprinsă între 400-700 lei pentru persoane
fizice , 800-1200 lei pentru persoane juridice. Modificarea art. 28 în sensul eliminării
personalului din cadrul circumscripţiei sanitar – veterinare întrucât la nivelul
judeţului Vrancea nu mai există această instituţie. De altfel, şi din art. 2 din proiect se
va elimina sintagma ”circumscripţie sanitar - veterinară” şi se va adăuga după
DSVSA Vrancea doar atât – printr-un protocol încheiat urmare a hotărârii.

Dacă sunt întrebări.
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Domnul Sandu Mihai: Dacă am peşti de exemplu, nu consumă curent electric
şi apă cum făceaţi referire la câini şi pisici?

Domnul Viceprimar Iorga: Nu discutăm despre peşti. Dacă aţi reţinut bine
este vorba de animale domestice şi de companie.

Domnul Primar: Domnule, dumneavoastră aţi citit proiectul de hotărâre?
Unde scrie că aceste animale vor fi puse la plata cheltuielilor de întreţinere?

Domnul Sandu Mihai: Este cu subînţeles.
Domnul Primar: Domnul Viceprimar Iorga a dat citire unor amendamente

propuse de către cei prezenţi în sală când ar fi trebuit să fiţi şi dumneavoastră prezent
atunci. Acum este vorba doar despre o şedinţă a Subcomisiei de Dialog Social în care
membrii comisiei ar fi trebuit să dezbată aceste proiecte dar, din respect faţă de
publicul prezent şi faţă de dumneavoastră, vă spun foarte clar că în contextul
proiectului de hotărâre nu există nicio propunere de acest gen. Acest amendament s-a
născut în urma dezbaterilor publice şi a venit din partea unui administrator al unei
asociaţii de proprietari. Este un amendament pe care noi îl vom discuta mâine în
şedinţa de Consiliu Local unde se va hotărî dacă se aprobă sau nu.

Domnul Viceprimar Iorga nu a specificat nicăieri în acest proiect. Vă dau citire
întregului articol: Cetăţenii care locuiesc în blocurile cu apartamente pot creşte şi
întreţine animale de companie în spaţiul pe care il deţin având obligaţia să respecte
orele de linişte pentru a înlătura orice disconfort adus vecinilor şi de a lua măsuri ca
acestea să nu murdărească şi să nu deterioreze spaţiile de folosinţă comună (holuri,
scări, spaţii verzi). În caz contrar vor fi obligaţi să efectueze curăţenie,
decontaminare, refacerea spaţiilor deteriorate şi plata daunelor la solicitarea asociaţiei
de proprietari, lit. b – deţinerea mai mult de 2 câini şi /sau pisici în apartamentele
situate în blocurile de locuinţe sau clădiri cu mai multe apartamente se face cu
acordul scris al asociaţiei de proprietari / locatari acolo unde există, în baza acordului
majorităţii proprietarilor / locatarilor sau cu acordul vecinilor. Dacă nu se obţine
acordul pentru deţinerea mai mult de 2 animale, proprietarul se obligă să-i găsească
acestuia un alt stăpân prin adopţie sau poate preda animalul la adăpostul serviciului
de gestionare a câinilor fără stăpân, fiind interzis abandonul.

Se interzice deţinerea de păsări, porumbei în poduri aflate în folosinţa mai
multor locatari fără consimţământul majorităţii proprietarilor/locatarilor.

A fost un amendament propus de un administrator şi toată lumea a preluat că
Primarul vrea să bage la întreţinere câinii şi pisicile. Este total eronat. Eu nu am spus
acest lucru. Dacă asociaţia de proprietari consideră că trebuie să-l oblige pe deţinător
să plătească daune aduse pe spaţiile comune, este la latitudinea acesteia.

Domnul Viceprimar Iorga: Să ştiţi că acest proiect de hotărâre şi
amendamentele cu modificările şi completările pe care vrem să le aducem au fost
iniţiate în urma unor solicitări ale cetăţenilor privind unele persoane care deţin mai
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mult de 4, 5, 6 câini într-un apartament sau garsonieră, care fac mizerie pe casa scării,
în faţa blocului, în locurile de joacă, care de multe ori rănesc, muşcă, fac gălăgie.

La propunerea preşedintelui asociaţiei de proprietari, animalele de companie
vor fi înregistrate la plata utilităţilor indirecte: curăţenie pe casa scării acolo unde este
cazul şi unde se va propune.

Domnul Primar: Dacă mai sunt alte intervenţii pe marginea acestui proiect.
Doamna Consilier Dimitriu: Cum rezolvaţi problema câinilor vagabonzi care

sunt pe spaţiile verzi? Animalele de companie nu au voie pe spaţiile verzi, iar se
leagă de Direcţia de Dezvoltare care este incapabilă să-şi facă treaba în oraşul
Focşani. Cum rezolvaţi problema câinilor vagabonzi care sunt peste tot, în tot oraşul,
pe spaţii verzi, pe panseluţe şi floricelele din Municipiul Focşani?

Domnul Primar: Dar, spuneaţi că nu sunt floricele, că Direcţia de Dezvoltare
nu îşi face treaba şi spaţiile vezi nu sunt amenajate iar acum spuneţi că strică
panseluţele câinii comunitari.

Doamna Consilier Dimitriu: Va dau un exemplu: în cartierul ANL din Sud
iarba este tăiată de 2 săptămâni, miroase, s-a uscat şi cea care dă dedesubt nu o să mai
fie atât de verde.

Domnul Primar: Nu înţeleg ce legătură au câinii cu iarba.
Iată că am creat acum, prin această propunere de modificare a organigramei

Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice desfiinţarea celor 77 de posturi de la măturat
stradal şi salubritate care au fost transferate la CUP Salubritate, am propus crearea de
posturi noi la serviciul de ecarisaj, încă 8 posturi noi.

De când am venit ca Primar caut un medic veterinar care să poată să meargă pe
străzi, să utilizeze acea armă pe care noi o avem în dotare cu tranchilizante şi care din
punctul meu de vedere mi se pare mult mai eficientă şi mult mai elegantă pentru a
captura câinii comunitari. Nu am găsit, am scos de nenumărate ori postul la concurs,
am solicitat ajutorul inclusiv Direcţiei Sanitar Veterinare şi abia am găsit un medic
veterinar care să vină să facă serviciile care sunt obligatorii la cabinetul medical
veterinar care este la staţionarul de câini.

Nimeni nu vrea să se angajeze la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice, să
meargă şi să facă aceste servicii, de aceea apelăm la aceşti hingheri. Principala sursă
a câinilor comunitari este provenienţa acestora din gospodării, de aceea am pus acel
paragraf că nu au voie să-i abandoneze.

Dacă nu mai sunt alte discuţii vom trece la proiectul propus la diverse: ”Proiect
de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei ”Sf. Cuv.
Parascheva – Noua Catedrală” Focşani.

Este vorba de aprobarea unei sume de 2.000 mii lei, sumă prevăzută la alin. 1
va fi alocată din bugetul propriu al Primăriei pe anul 2017 de la subcapitolul bugetar
67.02.50 – Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei, articolul bugetar
20.19 şi va fi utilizată pentru continuarea lucrărilor de construire catedrală.
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Dacă pe marginea acestui proiect sunt discuţii sau propuneri pentru dezbaterea
din şedinţa următoare a Subcomisiei de Dialog Social din luna iulie.

Domnul Sandu Mihai: Propun un amendament prin care să crească bursele
şcolare pentru elevi.

Domnul Primar: Bursele şcolare au fost mărite, iar sunteţi în eroare.
Aceasta a fost o propunere şi nu o dezbatere.
Dacă nu mai sunt alte propuneri declar şedinţa închisă.

ÎNTOCMIT, PRIMAR
Daniela Grozavu Cristi Valentin Misăilă


