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   Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul 
Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 
Municipiului Focşani. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide 
şedinţa de extraordinară din 05.09.2014, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului 
Primar nr.863/03.09.2014, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 16 
consilieri locali din totalul de 21 de consilieri, absentează d-nii consilieri locali: d-nii 
Gheorghiţă Berbece, Aurel Bâcu, Vasile Vasiloiu, Bogdan-Emilian Matişan şi 
Cătălin Vrabie. 

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 Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „fac 
precizarea în sensul că: în convocator, proiectul nr.3, al ordinii de zi era, majorarea 
art.1 din Hotărârea nr.217, adoptat în iulie 2014. 

Din motive care ţin de tehnica redactării acestor acte administrative, am 
considerat că se impune practic o reformulare şi în final, abrogarea vechii Hotărâri 
217. 
 Aşadar, dacă în convocator era modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului 
local al municipiului Focşani nr. 217, forma finală şi a proiectului pe care vi l-am 
înaintat este, practic, majorarea capitalului social la SC CUP SALUBRITATE SRL 
Focşani şi implicit în final, abrogarea Hotărârii nr.217”. 

  
  

   La şedinţă participă: 
 

 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani; 
 d-na Micşunica Baciu – Director executiv - Direcţia resurse umane; 
 d-na Simona Poieană  - Şef serviciu buget – contabilitate; 
 d-na Paula Mândru – Inspector serviciul juridic contencios; 
 d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, agricultură, 

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



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

 d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine; 
 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani; 
 d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă Socială 

Focşani; 
 

  
        La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 
reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

    
 
 Preşedinte de şedinţă dl. Radu Niţu prezintă proiectul ordinii de zi care 

cuprinde 3 puncte: 
 
 
1. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Amenajare cabinet medical şcolar în incinta clădirii în care 
funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 16, Aleea Căminului nr. 1, Focşani”; 
  
2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului 
Focşani pe anul 2014; 
                                                              
3. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC CUP 
SALUBRITATE SRL Focşani; 
                                                              
 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 16 de voturi 
“pentru”. 

 
 

 Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare 
cabinet medical şcolar în incinta clădirii în care funcţionează Grădiniţa cu 
program prelungit nr. 16, Aleea Căminului nr. 1, Focşani”; 
 

  
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 16 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 230. 
 
 
 Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2014; 
                                                              
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 16 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 231. 
 
 



 Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
majorării capitalului social al SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 16 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 232. 
 
 

Preşedinte de şedinţă dl. Radu Niţu: „dau cuvântul d-nului Eduard-Marian 
Corhană, Secretar al municipiului Focşani, pentru o precizare”. 

 
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:  „profit 

de faptul că suntem într-o şedinţă extraordinară, să vă aduc la cunoştinţă că, în 
Monitorul Oficial din 2 septembrie 2014 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr. 
55, care permite aleşilor locali precum şi primarului, preşedintelui Consiliului 
Judeţean şi consilierilor judeţeni să-şi manifeste opţiunea pentru a pleca sau a-şi 
manifesta opţiunea pentru un partid sau altul faţă de cel, pe lista pe care a fost ales, la 
alegerile din 2012. 

Fac precizarea în acelaşi timp că, odată cu solicitarea trebuie să fie prezentat, 
pentru că legea mă obligă, să primesc aceste adeziuni, şi vorbeam de faptul că, 
trebuie să fie acceptul partidului pentru care alesul local optează. 

Termenul este de 45 zile, după care, în următoarele 10 zile, voi face o situaţie 
pe care o voi înainta la Instituţia Prefectului Judeţului Vrancea. 

Dacă dvs. apreciaţi că puteţi sau vreţi să faceţi ceva în sensul acesta, vă stau la 
dispoziţie”. 

 
D-nul consilier Tudorel Daniel Trofin: „aş vrea să faceţi precizarea că, putem 

rămâne şi independenţi. Adică nu trebuie să facă opţiunea neapărat pentru un partid 
politic”. 

 
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:  

„Ordonanţa 55, nu prevede expres…. 
 
D-nul consilier Tudorel Daniel Trofin: „să alegem şi statutul de 

independent…” 
  
D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:  „Nu o 

prevede expres. Doar dă dreptul alesului local să plece efectiv după lista pe care a 
fost ales în anul 2012.” 

 
D-nul consilier Tudorel Daniel Trofin: „e o precizare, ca să fie limpede 

pentru toţi consilierii”. 
  
 D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:  „eu 
sunt convins că fiecare cunoaşte textul acestei ordonanţe, şi …” 
 
 
 
  



Preşedinte de şedinţă dl. Radu Niţu: „avem liber la transferuri”.  
 
 
Preşedinte de şedinţă dl. Radu Niţu  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. 

 
 
 
 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         S E C R E T A R U L 
                                                                                  MUNICIPIULUI FOCŞANI, 
                             Radu Niţu                                        Eduard-Marian Corhană 
  
                                                                                                               
       

  ÎNTOCMIT, 
                                                                                               Cecilia Trufă 
 
 
 
TC/1 ex.   
 


