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               R O M A N I A  
        JUDETUL VRANCEA 
      MUNICIPIUL FOCSANI 
         CONSILIUL LOCAL 
 

P R O C E S    V E R B A L 
Din 26 martie 2015 

 
 

 Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul Dimitrie 
Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Focsani. 

D-nul Eduard-Marian Corhana, Secretar al municipiului Focşani, deschide 
şedinţa ordinară din 26.03.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-lui Primar    
609/20.03.2015, constatând ca în sală sunt prezenţi un număr de 20 consilieri din 
totalul de 21 de consilieri atât cât alcatuiesc Consiliul local municipal in acest 
moment, este astfel indeplinita conditia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, 
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
  Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhană face precizarea ca 
lipseste motivat dl. consilier Lilian Ilie fiind în delegaţie în interes de serviciu la 
Braşov. 
 
 La sedinta participa: 
 

 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani; 
 d-nul Dan Liviu Pogorevici – Director Administratie publica locala; 
 d-na Micsunica Baciu – Director executiv Directia resurse umane; 
 d-na Diana Decuseara – Arhitect sef; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, investitii, fond locativ; 
 d-na Carmen Grosu – director economic – Direcţia economică; 
 d-na Carmen Ghiuta – sef serviciu juridic contencios; 
 d-nul Melus Nazaru  – Sef serviciu impozite si taxe locale; 
 d-nul Marian Mihu –  inspector serviciu comunicare; 
 d-na Cristina Dascalescu – Sef serviciu administratie publica locala, agricultura, 

cadastru; 
 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focsani; 
 d-nul Ion Gheorghe – director Politia Locala Focsani; 
 d-nul Manole Merchea – director SC ENET SA Focsani; 
 d-nul Viorel Profiroiu – director SC CUP Salubritate SRL Focsani; 
 d-nul Ion Diaconu – director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focsani; 
 d-nul Gheorghe Vasilescu – director SC CUP SA Focsani; 
 d-nul Sandel Ghiuta – director Serviciul public comunitar de evidenta 

persoanelor; 
 dl. Laurentiu Mocanu – director Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani. 

       
   La  sedinta mai participa cetateni ai municipiului Focsani, precum si reprezentanti ai 
mass-mediei locale.  
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Dl. secretar al municipiului Focşani Eduard Corhană supune votului procesul 
verbal al şedinţei din 26.02.2015. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu  19 voturi “pentru”. 
 Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan este ieşit din sală. 
 

Dl. secretar al municipiului Focşani Eduard Corhană supune votului procesul 
verbal al şedinţei din 06.03.2015. 

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

Dl. secretar al municipiului Focşani Eduard Corhană supune votului procesul 
verbal al şedinţei din 16.03.2015. 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan a revenit în sală. 
Nu sunt discuţii şi se aprobă cu  20 voturi “pentru”. 

 
În continuare d-na Preşedinte de şedinţă Luminiţa Elena Balaban prezintă proiectul ordinii 
de zi care cuprinde: 
 
Secţiunea I – proiecte de hotărâri 
 
1. proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 
municipiului Focşani, bugetelor instituţiilor publice finanţate integral/parţial din venituri 
proprii, bugetului împrumuturilor interne precum şi a situaţiilor financiare, inclusiv anexele la 
acestea, pe anul 2014; 
 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focşani 
pe anul 2015, a sumei de 20.000 lei, în vederea acordării unui sprijin material persoanelor 
aflate în nevoie socială, cu ocazia Sărbătorilor de Paşte; 
                                                             
3. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focşani 
în calitate de co-organizator al Olimpiadei de Limba Germană - etapa naţională, care se va 
desfăşura în perioada 20-26  aprilie 2015; 
 
4. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focşani 
în calitate de co-organizator al proiectului „Formare în domeniul serviciilor – Gastronomie” 
derulat de Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Focşani în parteneriat cu Camera de Comerţ a 
Germaniei în perioada 19 aprilie – 9 mai 2015; 
                                                             
5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 35,00 mii lei din bugetul local al 
municipiului Focşani pe anul 2015 Liceului cu Program Sportiv Focşani pentru derularea a 
două proiecte sportive cu participare internaţională; 

                                          
6. proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 2 din Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focşani nr. 28/185/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind 
aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în 
municipiul Focşani în procent de 5% din tariful de transport, distribuţie şi furnizare a 
energiei termice şi modul de utilizare; 
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7. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării art. 1 şi 2 din Hotărârea 
Consiliului local al municipiului Focşani nr. 314/2014 privind aprobarea taxelor practicate în 
anul 2015 şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru închirierea unor bunuri, de către SC 
Administraţia Pieţelor Focşani SA; 
 
8. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea 
obiectivului de investiţii „Contorizarea energiei termice la blocul E2, sc.1, Aleea Căminului 
municipiul Focşani”; 
 
9. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea 
obiectivului de investiţii „Contorizarea energiei termice la blocul E2, sc.2, Aleea Căminului 
municipiul Focşani”; 
 
10. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea 
obiectivului de investiţii „Reabilitare instalaţii electrice interioare la sediul Colegiului 
Economic Mihail Kogălniceanu” situat în bdul. Gării nr. 25 municipiul Focşani, judeţul 
Vrancea; 
 
11. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cheltuielilor neeligibile necesare 
susţinerii proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala nr. 1 Nicolae Iorga”, în 
cadrul Programului Operaţional regional 2007-2013; 
                                                              
12. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Consiliului local, prevăzut în bugetul local al municipiului Focşani pe 
anul 2015; 
 
13. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focşani nr. 252/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 
numărului de personal pentru Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, 
începând cu data de 01.09.2013, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
14. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Teatrului Municipal 
Focşani a cinci posturi, în vederea promovării persoanelor  încadrate pe aceste posturi 
care îndeplinesc condiţiile de promovare; 
                                                              
15. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Grădiniţei cu Program 
Prelungit nr. 1 Focşani a unui post, în vederea promovării persoanei încadrate pe acest 
post într-o treaptă superioară; 
                                                              
16. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Liceului Tehnologic „G.G. 
Longinescu” Focşani a unui post, în vederea promovării persoanei încadrate pe acest post 
într-o treaptă superioară; 
                                                              
17. proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării şi alegerii formei de gestiune a 
Serviciului de iluminat public în municipiul Focşani; 
                                                              
18. proiect de hotărâre privind înfiinţarea Grupului de Lucru Local (GLL) la nivelul 
municipiului Focşani pentru elaborarea şi implementarea planului local de acţiune privind 
incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome; 
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19. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea valorificării şi, 
după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani; 
 
20. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe perioada 
existenţei construcţiei, a terenului în suprafaţă de 1224 mp situat în Focşani, str. Revoluţiei 
T 85, P 438Cc, aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, către Parohia „Tuturor 
Sfinţilor”; 
                                                              
21. proiect de hotărâre privind completarea  Hotărârii Consiliului local al municipiului 
Focşani nr. 329/31.10.2013 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Focşani; 
 
22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în 
suprafaţă de 30,00 mp, situat în Focşani, str. Trotuş nr. 7, judeţul Vrancea, T. 197, P 
%10875 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Toma Maria-
Alexandra; 
                                                              
23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în 
suprafaţă de 27,00 mp, situat în Focşani,  bdul. Bucureşti nr. 9, sc. 3, judeţul Vrancea, T. 
203, P. 11108% ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către doamna 
Plăcintă Adina-Maria; 
 
24. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în 
suprafaţă de 24,00 mp, situat în Focşani,  Aleea Căminului nr. 8, sc.4, judeţul Vrancea, T. 
176, P. 9323 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Vasilescu 
Costel; 
                                                              
25. proiect de hotărâre privind Regulamentul de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L.; 
 
26. proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 
Focşani nr. 203/2011 privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri ce aparţin 
domeniului public al municipiului Focşani, în vederea amplasării unor construcţii provizorii 
cu destinaţia de chioşcuri de distribuţie presă, către domnul Trandafir Costică, având 
calitatea de luptător pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989; 
                                                              
27. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor cu 
destinaţia de cabinete medicale, situate în Mîndreşti, str. Lăcrămioarei bl. D, ap. 1, judeţul 
Vrancea; 
                                                              
28. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare pe o perioadă de 5 ani, 
respectiv perioada de monitorizare a proiectului „Sistem de supraveghere pentru creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii” a spaţiului în suprafaţă utilă de 115,72 mp din incinta 
Punctului termic nr. 69 Cartier Sud către Direcţia de Dezvoltare a Serviciilor Publice 
Focşani; 
 
29. proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii sectoarelor de drum naţional cu 
indicativul DN 2 km. 180+220-188+390, DN 2D km. 0+000-2+552, DN 23 km. 0+000-
5+025, DN 23A km. 0+000-1+500, proprietatea statului, din administrarea Departamentului 
pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea 
Exporturilor, în administrarea Consiliului local al municipiului Focşani; 
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Secţiunea a II a –  avize, rapoarte, informări 
 

1. Raport de activitate al SC CUP SA Focşani pe anul 2014 
2. Raport de activitate al Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani 
3. Raport de activitate al Poliţiei Locale a municipiului Focşani pe anul 2014 

 
Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice. 
 
 Dl. consilier Ionel Gabriel Necula “aş dori să introducem pe ordinea de zi un număr 
de trei proiecte de hotărâre şi anume: proiect de hotărâre privind aprobarea participării 
Consiliului local al municipiului Focşani în calitate de co-organizator al Olimpiadei de 
Lingvistică – etapa naţională, care se va desfăşura în perioada 24-26.04.2015; proiect de 
hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2.252 lei pentru premierea elevilor care 
frecventează ursurile de pregătire ale Centrului de Excelenţă Focşani organizat în cadrul 
Şcolii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” Focşani; proiect de hotărâre privind aprobarea 
acordării unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Cuv. Parascheva – Noua Catedrală” Focşani.” 

 
Se supune la vot  introducerea celor trei proiectelor şi se aproba cu 20 voturi 

„pentru” . 
Se supune la vot ordinea de zi cu introducerea proiectelor nominalizate şi se aproba 

cu 20 voturi „pentru” . 
 
Secţiunea I – proiecte de hotărâri 

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

conturilor de execuţie ale bugetului local al municipiului Focşani, bugetelor 
instituţiilor publice finanţate integral/parţial din venituri proprii, bugetului 
împrumuturilor interne precum şi a situaţiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, 
pe anul 2014.  

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 60 

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

alocării, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015, a sumei de 20.000 lei, 
în vederea acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie socială, cu 
ocazia Sărbătorilor de Paşte. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 61 

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

participării Consiliului local al municipiului Focşani în calitate de co-organizator al 
Olimpiadei de Limba Germană - etapa naţională, care se va desfăşura în perioada 20-
26  aprilie 2015 .  

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 62 

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

participării Consiliului local al municipiului Focşani în calitate de co-organizator al 
proiectului „Formare în domeniul serviciilor – Gastronomie” derulat de Colegiul 
Tehnic „Gh. Asachi” Focşani în parteneriat cu Camera de Comerţ a Germaniei în 
perioada 19 aprilie – 9 mai 2015.  
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Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 63 

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

alocării sumei de 35,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015 
Liceului cu Program Sportiv Focşani pentru derularea a două proiecte sportive cu 
participare internaţională. 

Dl. consilier Lionida Milea „a fost o discuţie ieri în comisie referitor la transportul care 
se va face către Belgia, a delegaţiei împreună cu sportivii de la baschet, dacă s-a găsit 
posibilitatea să se facă transportul cu autocarul de la Primărie? Era vorba de o finanţare 
mai mică în cazul când transportul se va face cu autocarul propriu. Dacă cineva a făcut 
această analiză de cost în ceea ce priveşte transportul?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „noi la şedinţă am discutat şi este corect că această 
deplasare să fie realizată cu autocarul. Este vreo problemă d-le director Diaconu ca 
autocarul să facă acest transport? Dumneavoastră o sa primiţi bani şi să faceţi un calcul 
cât costă transportul şi apoi să veniţi să informăm Consiliul Local.” 

Dl. director Ion Diaconu „nu, nu este nici o problemă”. 
Dl. consilier Dragoş Puiu Horhocea „aş vrea să vă aduc aminte sau să vă atrag 

atenţia că o deplasare în Belgia cu autocarul presupune nopţi de cazare intermediare şi la 
dus şi la întors, presupune un anumit număr de şoferi, trebuiesc luaţi în calcul mai mulţi 
factori pentru că nu cred că este o mare diferenţă între transport cu avionul şi trasport cu 
autocarul pe o distanţă atât de mare.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan „ideea de bază ca urmare a discuţiilor pe care 
le-am avut ieri, Transport Public Local să facă la Primărie o ofertă de costuri pentru 
această deplasare şi în felul acesta o să constatăm dacă este avantajos sau nu să mergem 
cu autocarul propriu. Dar trebuie să aveţi în vedere faptul că va trebui să aveţi doi şoferi 
sau chiar trei, să puneţi în calcul toate taxele de drum pe parcurs până în Belgia sau unde 
este competiţia respectivă astfel încât la final să ne daţi un preţ pe km pe care să-l avem de 
comparat cu celelalte de pe piaţă.” 

Dl. consilier Cătălin Vrabie „luaţi legătura cu dl. director al Liceului Sportiv pentru că 
ei deja şi-au organizat costurile acestea pentru că socotindu-le au ajuns la 35 mii lei. Luaţi 
legătura cu dumnealui, vedeţi ce costuri au luat în calcul, vedeţi cât are de plătit pentru că 
oricum plecau cu autocarul pentru că sunt copii mici însoţiţi de părinţi şi ei au stabilit de la 
bun început că vor merge cu un autocar. Ar fi bine şi pentru societatea noastră dacă ar 
merge cu autocarul Transportului Public în loc de un autocar privat. Dacă vă încadraţi în 
costuri şi oferta dumneavoastră este mai bună cu atât mai bine.” 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 64 

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

completării art. 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 
28/185/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea cotei de 
dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul 
Focşani în procent de 5% din tariful de transport, distribuţie şi furnizare a energiei 
termice şi modul de utilizare. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 65 

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

modificării şi completării art. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului 
Focşani nr. 314/2014 privind aprobarea taxelor practicate în anul 2015 şi a preţurilor 
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de pornire la licitaţie pentru închirierea unor bunuri, de către SC Administraţia 
Pieţelor Focşani SA. 

Dl. consilier Cătălin Vrabie „vreau doar să fac în plen o precizare şi pentru mass-
media, nu vorbim de modificarea tarifelor deja existente sau de creşterea acestor tarife. Ci 
vorbim de instituirea a două tarife punctuale pentru două locaţii care au luat fiinţă acum. 
Sunt două locaţii înfiinţate acum şi trebuie să stabilească o taxă pentru a le putea închiria.” 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 66 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii 
„Contorizarea energiei termice la blocul E2, sc.1, Aleea Căminului municipiul 
Focşani”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 67 

 
Punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Contorizarea energiei 
termice la blocul E2, sc.2, Aleea Căminului municipiul Focşani”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru” devenind hotărârea nr. 68 

 
 Se prezinta punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii 
„Reabilitare instalaţii electrice interioare la sediul Colegiului Economic Mihail 
Kogălniceanu” situat în bdul. Gării nr. 25 municipiul Focşani, judeţul Vrancea. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 69 

 
Se prezinta punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

majorării cheltuielilor neeligibile necesare susţinerii proiectului „Reabilitare, 
modernizare şi dotări Şcoala nr. 1 Nicolae Iorga”, în cadrul Programului Operaţional 
regional 2007-2013. 

Dl. consilier Aurel Bâcu „o precizare vis-a-vis de aceste cheltuieli neeligibile să ne 
facă d-na Costin , pentru a şti toată lumea care sunt aceste cheltuieli neeligibile şi pentru 
ce.”  

D-na Cristina Cristina „ la Şcoala nr. 1 suntem la final de proiect şi ar mai fi necesar 
pentru mobilier în completare, scaune pentru profesori, pentru că avem achiziţionate 
catedre, dar nu sunt scaune. Am propus să mai achiziţionăm jaluzele pentru toate sălile de 
clasă plus laboratoare, pentru că nu au fost prinse în cadrul dotărilor. Suntem în curs de 
achiziţie pentru un număr de 13 calculatoare, dar au fost prinse numai câteva măsuţe 
pentru calculator şi atunci am cerut sume în completare, ceea ce ţine de dotări am cerut 28 
mii lei. Iar pe partea de construcţii şi instalaţii am cerut la neeligibile suma de 22 mii lei 
pentru a monta lambriu în sălile de clasă, pe peretele din stânga cum se intră în 
completarea cuierelor montate.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilieri ieri în comisie am discutat această 
problemă, dar vreau să o fac publică. Marţi s-au semnat cele două contracte legat de 
finalizarea a două lucrări cu fonduri europene, este vorba de Şcoala nr.8 şi Şcoala nr. 3. 
am început procedura de licitaţie, urmează să scoatem la licitaţie după care să stabilim 
constructorul şi să semnăm contractul. Va trebui să vedem ce vom face cu elevii noştri, 
dacă o să mai mergem în continuare pe George Bariţiu, acolo unde a fost, părerea mea 
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este că s-ar putea să nu, dar funcţie de cât va dura perioada de licitaţie şi semnarea 
contractului să ne putem da seama. Aceste proiecte vor trebui terminate până la sfârşitul 
anului 2015. Dar altceva vreau să vă spun şi vreau să fiţi de acord să finalizăm tot ce 
înseamnă lucrări la aceste trei unităţi de învăţământ rugând pe cei de specialitate să ne 
facă o evaluare, ce înseamnă amenajarea curţilor, terenurilor de sport, gardurilor şi tot ce 
mai este necesar pentru ca în aşa fel încât aceste trei unităţi să nu mai avem probleme în 
anii viitori cu ele. Deci, urmează în şedinţa ordinară din luna aprilie să vă prezentăm o 
sumă estimativă, va fi practic nişte indicatori legat de finalizarea celor trei lucrări pentru că 
trebuie să înceapă şi ele cât mai rapid pentru a avea posibilitatea finalizării până la sfârşitul 
anului.” 

Dl. Lionida Milea „referitor la proiectele europene aş avea şi eu de spus doar că noi 
le contractăm, le executăm ne trezim la sfârşitul proiectului că mai trebuie să venim cu 
cheltuieli pentru lucrări neeligibile. Eu ştiu că noi plătim o firmă de consultanţă pentru 
fiecare proiect, avem un manager de proiect, atunci cum ajungem ca la fiecare proiect să 
venim cu cheltuieli neeligibile? Dacă începem proiectul, să se facă o analiză corectă şi 
aceea sunt banii, pe parcurs cine a greşit nu are decât să răspundă. Nu mi se pare corect 
la fiecare proiect să venim cu cheltuieli neeligibile, că aşa nu mai este rentabil în sensul în 
care noi spunem că partea noastră de contribuţie este de 2% şi în final ne trezim că 
depăşeşte cu mult valoarea aceasta de 2%. Eu aş spune să avem o atenţie mai mare 
asupra proiectelor acestea, cine le contractează, cum le pune în practică şi cum le 
finalizează.” 

Dl. consilier Tudorel Daniel Trofin „în aceleşi sens vroiam să comentez şi eu, dar ştiu 
că sunt o categorie de lucrări care nu sunt elibigile în cadrul acestor proiecte, de acord. În 
schimb sunt rugăminţile pe care le-am adresat compartimentului de specialitate şi în cazul 
Şcolii nr. 1 nu a fost timpul necesar, pentru că rugămintea noastră este posibil să fi venit 
ulterior demarării proiectului, dar aş vrea să nu ne mai întâlnim cu situaţia cum am avut-o şi 
la Şcoala nr. 9 că nu am avut perdele şi jaluzele la sala de festivităţi, că nu avem jaluzele la 
Şcoala nr.1. Adică toate aceste cheltuieli neelibigile aş vrea compartimentul de specialitate 
să ni le prezinte la începutul proiectului, în momentul în care a semnat şi să ştim de la 
început că terenurile de sport nu sunt eligibile şi că va trebui să facem noi un efort. Astfel 
de greşeli, să nu le spunem greşeli, să le spunem omisiunii, să nu le mai aflăm aproape de 
terminarea proiectului. În momentul în care ne angajăm să finalizăm Şcoala nr. 8 şi Şcoala 
nr. 3 să ştim şi efortul pe care autoritatea publică locală, in speţă Consiliul Local şi Primăria 
trebuie să-l suporte pentru a da o şcoală 100% funcţională.”  

Dl. consilier Cătălin Vrabie „în principiu sunt de acord cu cei doi colegi şi ştiţi că eu 
am fost unul dintre cei mai vehemenţi pe acest subiect. Însă ce valoare are proiectul de la 
Şcoala nr. 1?” 

D-na Cristina Costin „36.200 mii lei.” 
Dl. consilier Cătălin Vrabie „din 36,200 mii lei, ceea ce noi suplimentăm astăzi, 

reprezintă 22 mii lei, reprezintă sub 1%. Trebuie să acceptăm şi noi că în cadrul derulării 
unui proiect există anumite costuri care chiar nu pot fi cuantificate exact la începutul 
proiectului. Cum a venit acum şi a justificat punctual, ne mai trebuiesc trei bănci pentru ca 
avem 13 calculatoare şi au fost prevăzute cinci. Nu cred ca că este un capăt de ţară dacă 
dicscutăm de un procent de 0,5% de adăugat la finalul proiectului sau pe parcursul 
proiectului. Devine o problemă când discutăm de 5 miliarde, de 10 miliarde, atunci într-
adevăr altfel se poartă discuţia. Faptul că executivul a înţeles rugămintea noastră se 
reflectă în modul de abordare a lucrărilor de la Şcoala nr. 3 şi Şcoala nr. 8 unde astăzi şi 
ieri dl. Primar ne-a prezentat faptul că acolo lucrările pentru tot ce înseamnă exterior,   
curte – gard, sunt neeligibile şi ne va supune aprobării această situaţie. Dacă vom 
considera că vrem să le terminăm odată cu finalizarea proiectului cu finanţare europeana 
va trebui să alocăm bani încă din vară în aşa fel încât să le execute simultan. Cred că de 
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data asta executivul a acţionat corect şi nu trebuie să fim nici absurzi în gestiunea acestor 
fonduri pentru că eu ştiu mai bine decât mulţi că există totuşi o marjă de ajustare şi dacă 
vorbim de 0,5% eu cred că este acceptabilă.” 

Dl. primar Decebal Bacinschi „d-nilor consilieri în momentul în care noi întocmim 
aceste proiecte, marea majoritate a proiectelor sunt complete, dar în momentul în care 
merg la aprobări din anumite considerente, că sunt lucrări care nu pot fi prinse pe lucrări 
eligibile, că sunt anumite sume de bani pe care nu pot fi depăşite. În aceste condiţii ni se 
impun anumite chestiuni, spre exemplu la Şcoala nr. 3 au spus în felul următor: nu vă dau 
bani să faceţi acoperişul, vă dau bani să refaceţi numai şarpanta, structura de rezistenţă a 
acoperişului, întâmplarea face că noi acum câţiva ani de zile am bagat nişte bani si am pus 
Lindab, practic umblăm numai la partea de căpriori, astrială şi vom pune acelaşi acoperiş 
înapoi şi vom cumpăra burlane, jgheaburi şi altele. La fiecare lucrare din aceasta pe care 
noi am scos-o la licitaţie am avut nişte economii, practic în municipiul Focşani în programul 
acesta de reabilitare şcoli au fost prinse Şcoala nr.9, Şcoala nr. 1 şi Colegiul Naţional 
Unirea. Datorită acestor economii diferenţa de bani care a fost alocată nouă şi suma care a 
fost scoasă la licitaţie, au mai rămas nişte sume de bani. Şi sumele acestea de bani ni le-
au putut da pentru a putea continua lucrările la celelalte două şcoli, aceasta a fost treaba. 
Deci noi practic în municipiul Focşani obţinusem finanţare numai pentru trei şcoli, dar în 
condiţiile în care au mai rămas bani de la licitaţie, atunci s-a spus că mai putem intra şi cu 
celelalte două şcoli. Acum sinceri să fim s-ar putea să fie şi pe undeva şi greşeli, aveţi şi 
dumneavaostră dreptate pentru că şi proiectantul mai greşeşte în unele cazuri, dar chiar 
dacă ne ducem la 10, 12, 15 % din valoarea unei investiţii consider că totuşi este avantajos 
pentru noi. Aceste două şcoli fac undeva la 100 miliarde lei vechi în mare, o să venim cu 
10-12 miliarde în plus, dar merită 10-12% plus, dar cel puţin ştim că  le-am finalizat în 
totalitate.” 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 70 

 
Se prezinta punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului local, 
prevăzut în bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 71 

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

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 252/2013 privind 
aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Serviciul 
Public Local de Asistenţă Socială Focşani, începând cu data de 01.09.2013, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 72 

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

în statul de funcţii al Teatrului Municipal Focşani a cinci posturi, în vederea 
promovării persoanelor  încadrate pe aceste posturi care îndeplinesc condiţiile de 
promovare.  

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 73 
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Se prezinta punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind transformarea 
în statul de funcţii al Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 1 Focşani a unui post, în 
vederea promovării persoanei încadrate pe acest post într-o treaptă superioară. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 74 

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

în statul de funcţii al Liceului Tehnologic „G.G. Longinescu” Focşani a unui post, în 
vederea promovării persoanei încadrate pe acest post într-o treaptă superioară. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 75 

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

înfiinţării şi alegerii formei de gestiune a Serviciului de iluminat public în municipiul 
Focşani. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 76 

  
Se prezinta punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind înfiinţarea 

Grupului de Lucru Local (GLL) la nivelul municipiului Focşani pentru elaborarea şi 
implementarea planului local de acţiune privind incluziunea cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii rome. 

Dl. consilier Cătălin Vrabie „din partea grupului PSD dl. consilier Ionuţ Mersoiu.” 
Dl consilier Vasiloiu Vasile „propun pe dl. consilier Lionida Milea.” 
Se solicită propuneri pentru comisia de numărare a voturilor. 
Dl. consilier Cătălin Vrabie face propuneri pentru comisia de numărare a voturilor   

şi-l propune pe d-nul consilier Dorian Alecsandrescu. 
Dl. consilier Lionida Milea face propuneri pentru comisia de numărare a voturilor  şi-l 

propune pe d-nul consilier Vasile Vasiloiu. 
Dl. consilier Aurel Bâcu face propuneri pentru comisia de numărare a voturilor  şi-l 

propune pe d-nul consilier, Dragoş Puiu Horhocea. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”.  
Se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri in vederea votarii. 
Comisia de numarare a voturilor formată din d-nii consilieri: Dorian Alecsandrescu, 

Dragoş Puiu Horhocea şi Vasiloiu Vasile au procedat la numărarea voturilor secret 
exprimate de consilieri si constata ca s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului 
secret exprimat fiind urmatorul: 

 
                                                                 voturi „pentru”     voturi „impotriva”     voturi „nule” 

- D-nul Ionuţ Mersoiu   20   -   - 
- D-nul Lionida Milea   20   -   -  
 
Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 19 

voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 77 
Dl. consilier Gheorghiţă Berbece este iesit din sală. 
 
Se prezinta punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

scoaterii din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării unor bunuri 
inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 78 
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Se prezinta punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încredinţării în folosinţă gratuită pe perioada existenţei construcţiei, a terenului în 
suprafaţă de 1224 mp situat în Focşani, str. Revoluţiei T 85, P 438Cc, aparţinând 
domeniului privat al municipiului Focşani, către Parohia „Tuturor Sfinţilor”.  

Dl. conslier Aurel Bâcu „am discutat şi ieri la comisie vis-a-vis de acest proiect, 
astăzi am fost şi acolo să mă conving că aşa este. Parohia solicită o suprafaţă de 1224 mp 
cu deschidere către str. Revoluţiei. Noi ne-am uitat, împreună cu dl. viceprimar Iorga, şi am 
văzut  că i-ar ajunge parohiei 750 mp cu intrări atât de pe str. Emanoil Petruţ cât şi de pe 
str. Col. N. Vasilescu fără aceasta alee lungă de 35 m şi lată de 10 m. Dispărând această 
alee din acest proiect dă valoare şi restului de teren adicacent str. Emanoil Petruţ şi 
Revoluţiei, aproape 1200-1300 m şi parohiei cred că îi ajung 750 mp cu două intrări, curte 
generoasă în care enoriaşii pot intra, atât ei, cat şi carele mortuare şi ce mai necesită 
pentru o parohie. Să fim generoşi şi cu parohiile şi cu bisericile, dar să fim gereroşi şi cu 
acest teren care poate fi folosit oricum în favoarea cetăţenilor care locuiesc în zonă. Un 
spaţiu verde, un loc de joaca sau pentru restituire. Amendamentul este să refacă proiectul, 
să amânăm luna aceasta şi să aprobăm în forma care v-am propus-o luna viitoare.” 

Dl. consilier Cătălin Vrabie „vă rog sa-i daţi cuvântul Parintelui Protopop că ne 
interesează ce va spune.” 

Dl. Protopop Frunză „blocurile arondate acestei parohii au acces spre biserică 
tocmai pe calea de acces despre care aţi vorbit dumneavoastră puţin mai devreme, în 
spatele bisericii şi în lateral este o zonă cu case şi foarte puţini locuitori. Pe aleea 
respectivă nu se va construi nimic, rămâne un spaţiu verde cu o alee pietonală pentru 
acces.” 

Dl. consilier Aurel Bâcu „nu m-aţi convins pentru că cetăţenii de la blocurile din str. 
Revoluţiei au acces foarte lejer pe intrarea pe care o s-o amenajeze parohia respectivă în 
str. Emanoil Petruţ, iar cei de la case pentru că şi ei sunt enoriaşi în aproprierea bisericii 
pot intra din str. Col Vasilescu, intrare pe care o puteţi amenaja. Nu împiedică nimic 
accesul, nu are nici o treabă aceea alee, aceea alee încurcă Primăria în stăpânirea 
domeniului privat al terenului de 1224 mp.” 

Dl. Protopop Frunză „probabil aveţi cunoştinţă de faptul că printr-o adresă din 1991 
în conformitate cu Legea nr. 18, îi fusese atribuită acestei parohii suprafaţa de 3800 mp, 
ulterior s-a diminuat această suprafaţă.” 

Dl. consilier Cătălin Vrabie „vă rog să-mi mai spuneţi odată cat are aleea despre 
care vorbiţi?” 

Dl. consilier Aurel Bâcu „lungă de 35m şi lată de 10m” 
Dl. consilier Cătălin Vrabie „asta înseamnă 350 mp.” 
Dl. consilier Aurel Bâcu „dar încurcă o zona de 1.000 mp.” 
Dl. consilier Cătălin Vrabie „eu nu aş spune că încurcă pentru că practic este o zonă 

care deserveşte şi are şi utilitate publică. Părerea mea este că atât timp cât dumnealor     
şi-au organizat acolo accesul, l-au îngrijit, eu stau in zonă şi-l văd în fiecare zi. L-au îngrijit, 
l-au amenajat, nu este închis cu gard, nu este obstrucţionat în nici un fel,  nu cred că am 
avea motive suficiente să refuzăm această cerere. Mai mult suprafaţa aceasta de 350 mp 
împreună cu ce mai avem acolo să spunem că se fac 1000 mp nu cred că ar putea primi o 
destinaţie din partea municipalităţii de care să fie mai folositoare comunităţii decât este 
acum pentru că vis-a-vis de această alee este un loc de joacă pentru copii, zonă verde, 
parc, este deja zonă verde acolo, este amenajată, sunt băncuţe. Cel puţin personal şi 
grupul PSD nu consideră că această acordare a terenului ar putea fi într-o formă sau alta 
de natură să prejudicieze sau să încurce Primăria municipiului Focşani.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan „aş mai vrea să mai punctez un lucru, 
municipalitatea s-a preocupat de această zonă a bisericii şi dacă aţi fost acolo şi aţi 
observat, chiar în faţa intrării la această alee s-a amenajat un refugiu, probabil special creat 



 12

pentru maşinile care vin la diverse evenimente acolo astfel încăt să nu se obstrucţioneze 
circulaţia în zonă cu ocazia diferitelor evenimente bisericeşti. Dacă s-ar crea acces prin 
celelalte străzi practic acel refugiu ar fi inutil şi o investiţie făcută inutil.” 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier şi nu se aprobă cu 6 voturi „pentru”  a 
d-nilor consilieri Dragoş Puiu Horhocea, Marius Eusebiu Iorga, Aurel Bâcu, Tudorel Daniel 
Trofin, Dan Buzoi, Lucian Moraru şi 14 voturi „abţinere”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adopta cu 12 voturi 
„pentru”,  şi 8 voturi „abţinere” a d-nilor consilieri Gheorghiţă Berbece, Tudorel Daniel 
Trofin, Dan Buzoi, Lucian Moraru, Aurel Bâcu, Dragoş Puiu Horhocea, Marius Eusebiu 
Iorga şi d-na consilier Elena Cucu. 

 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „cred că ar trebui să mai facem un pic comentariu   

vis-a-vis de acest proiect. A venit primăvara şi ar trebui să vedem ce s-a mai construit şi  
prin Sud şi ce anume se mai lucrează, ar trebui să facem o vizită la faţa locului acolo şi să 
stabilim ce se poate face în zona aceea acolo, părerea mea este. Şi atunci dacă cumva 
găsim o altă soluţie să refacem acest proiect, dacă sunteţi de acord.” 

Dl. consilier Tudorel Daniel Trofin „d-le Primar a fost făcută o propunere eu cred că 
ar trebui să o studieze şi părintele să vadă în ce măsură este oportun, considerăm într-
adevăr că este de luat în calcul varianta pe care a propus-o dl. consilier Bâcu.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan „aş vrea să se consemneze şi faptul că atunci 
când vom merge în vizita pe teren, să se dea soluţii pentru maşinile care vor intra pe acele 
străduţe care sunt foarte inguste, pe care se doreşte a fi cale de acces.” 

Dl. consilier Tudorel Daniel Trofin „pe de altă parte nici pe str. Revoluţiei nu poţi să o 
blochezi pentru că este cale principală de acces.” 

Dl. consilier Bogdan Emilian Matişan „tocmai v-am spus şi nu aţi fost atent în faţa 
Bisericii pe zona de acces din str. Revoluţiei există un refugiu creat tocmai pentru acest 
lucru. Acum dacă îi obstrucţionăm calea de acces prin partea aceea toate maşinile vor veni 
pe cele două străduţe care sunt cu un singur sens dus, un singur sens întors şi se vor 
creea ambuteiaje.” 

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

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

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 79 

 
Se prezinta punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 30,00 mp, situat în Focşani, 
str. Trotuş nr. 7, judeţul Vrancea, T. 197, P %10875 ce aparţine domeniului privat al 
municipiului Focşani, către Toma Maria-Alexandra. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 80 

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

vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 27,00 mp, situat în Focşani,  
bdul. Bucureşti nr. 9, sc. 3, judeţul Vrancea, T. 203, P. 11108% ce aparţine domeniului 
privat al municipiului Focşani, către doamna Plăcintă Adina-Maria. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 81 
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Se prezinta punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 24,00 mp, situat în Focşani,  
Aleea Căminului nr. 8, sc.4, judeţul Vrancea, T. 176, P. 9323 ce aparţine domeniului 
privat al municipiului Focşani, către domnul Vasilescu Costel. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 82 

 
Se prezinta punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind Regulamentul 

de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L.. 
Dl. consilier Tudorel Daniel Trofin „am fost întrebat de un cetăţean că există o 

exprimare în acest proiect, în ceea ce priveşte condiţiile pe care trebuie să le deţină 
solicitantul şi anume că „nu trebuie să deţină o locuinţă de vacanţă”. Dar ar trebui 
prevăzută acolo pentru că nu este destul de clar, până acum restricţiile se refereau la raza 
unităţii administrativ teritoriale şi am înţeles că mai nou discutăm destre teritoriul României. 
Cu alte cuvinte aş vrea  să înţelegem exact şi eventual să facem şi o precizare în acest 
regulament care să fie foarte clară pentru solicitanţi: „dacă deţii o a altă locuinţă pe teritoriul 
României este interzis, adică nu poţi să cumperi această locuinţă ANL”. Este un element de 
noutate din punctul meu de vedere şi cred că este important pentru că astfel îi lămurim 
exact pe cetăţeni pentru că unii e posibil să facă din greşeală solicitarea." 

Nu mai sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 83 
 

Se prezinta punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind  modificarea 
Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 203/2011 privind aprobarea 
închirierii directe a unor terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului 
Focşani, în vederea amplasării unor construcţii provizorii cu destinaţia de chioşcuri 
de distribuţie presă, către domnul Trandafir Costică, având calitatea de luptător 
pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989.  

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adopta cu 20 voturi 
„abţinere”. 
 

Se prezinta punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, situate 
în Mîndreşti, str. Lăcrămioarei bl. D, ap. 1, judeţul Vrancea. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 84 

 
Se prezinta punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea dării 

în administrare pe o perioadă de 5 ani, respectiv perioada de monitorizare a 
proiectului „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii” a spaţiului în suprafaţă utilă de 115,72 mp din incinta Punctului termic 
nr. 69 Cartier Sud către Direcţia de Dezvoltare a Serviciilor Publice Focşani. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 85 

 
Se prezinta punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind solicitarea 

transmiterii sectoarelor de drum naţional cu indicativul DN 2 km. 180+220-188+390, 
DN 2D km. 0+000-2+552, DN 23 km. 0+000-5+025, DN 23A km. 0+000-1+500, 
proprietatea statului, din administrarea Departamentului pentru Proiecte de 
Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, 
în administrarea Consiliului local al municipiului Focşani. 
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Dl. consilier Cătălin Vrabie „în urma discuţiilor de aseara, cineva dintre colegii noştri 

a sesizat o inadvertenţă şi aş dori să fac un amendament în sensul că  sintagma 
„Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-
Privat şi Promovarea Exporturilor” ar trebui înlocuită cu Ministerul Transporturilor. Pentru că 
sectorul acesta de drum este în administrarea Ministerului Transporturilor.” 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot amendamentul d-lui consilier Vrabie şi se aprobă 
cu 20 voturi „pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi „pentru”, devenind 
hotărârea nr. 86 
 Dl. Primar Decebal Bacinschi „această frază ne-a fost transmisă de cei de la 
Drumuri Naţionale, nu cumva va fi o problemă în momentul în care vom transmite 
proiectul?” 
 Dl. consilier Cătălin Vrabie „am în faţă un document semnat de către d-na arhitect 
şef care îmi spune că această frază a fost transmisă aşa cum spuneţi dumneavoastră de 
cei de la CNADR, dar că s-a informat astăzi, a solicitat lămuriri şi într-adevăr trebuie să fie 
Ministerul Transporturilor.” 

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

privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focşani în calitate de 
co-organizator al Olimpiadei de Lingvistică – etapa naţională, care se va desfăşura în 
perioada 24-26.04.2015. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 87 

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

privind aprobarea alocării sumei de 2.252 lei pentru premierea elevilor care 
frecventează cursurile de pregătire ale Centrului de Excelenţă Focşani organizat în 
cadrul Şcolii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” Focşani. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 88 

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

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Cuv. Parascheva – 
Noua Catedrală” Focşani. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adopta cu 18 voturi 
„pentru”, şi 2 voturi „abţinere” a d-nilor consilier Tudorel Daniel Trofin şi Dan Buzoi, 
devenind hotărârea nr. 89 
 
 
Secţiunea a II a –  avize, rapoarte, informări 

1. Raport de activitate al SC CUP SA Focşani pe anul 2014. 
Nu sunt discuţii. 

2. Raport de activitate al Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani. 
Nu sunt discuţii. 

3. Raport de activitate al Poliţiei Locale a municipiului Focşani pe anul 2014. 
Nu sunt discuţii. 

4. Raport de activitate al Serviciului Public Creşe. 
Nu sunt discuţii. 
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Sectiunea a III-a – discutii, declaratii politice. 
 
D-na preşedinte de şedinţă Luminiţa Elena Balaban solicita înscrieri la cuvant şi se 

înscriu d-nii consilieri Dragoş Puiu Horhocea, Tudorel Daniel Trofin şi Vasile Vasiloiu. 
Dl. consilier Dragoş Puiu Horhocea “aş avea şi eu o întrebare către aparatul 

Primăriei este vorba de teren situat în zona b-dului Brăilei undeva în spate, lângă service 
Mia, cred că ştiţi despre ce este vorba, nu? Este vorba de un teren care a fost teren de 
joacă pentru copii, am înţeles că s-a făcut retrocedare. Eu nu înţeleg, Primăria nu-l declară 
ca spaţiu verde pentru copii ? Este lângă mine, exact la iesirea din bloc, este un teren 
verde care cred că şi acela se va retroceda, deja în drepta unde era între blocuri s-a 
retrocedat toată zona aceea de acolo de teren verde şi mai era o oază verde, unde fusese 
un loc de joacă pentru copii care s-a retrocedat. Nu înţeleg cum se dau, care este criteriul 
de îl dai ca teren liber.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi “în momentul în care a venit cu planşa se face 
suprapunerea planşelor vechi pe planşele existente şi o bucăţică de pământ dacă este şi o 
palmă, sunt obligat să atribuim acest teren celui care l-a avut în proprietate. Am şi câteva 
exemple, aici unde s-a construit academia de billiard, nu am fost de accord să le dăm, ne-
au dat în judecată, au venit cu hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi au câştigat 
treaba aceasta, terenul unde este Micromet şi blocuri, aceeaşi situaţie, unde a fost 
Tribunalul şi blocuri, in faţa baroului. Toate aceste terenuri au aparţinut acestor oameni, au 
venit cu acte de proprietate, noi nu am fost de acord şi atunci au venit cu hotărâri 
judecătoreşti. Avem obligaţia prin lege, ca acolo unde aceste terenuri sunt libere să le 
retrocedăm. Că nu le retrocedăm în totalitate, că le retocedăm doar o anumită suprafaţă 
din el, iar restul îl trecem la despagubiri. Singura dată când ne-am putut impune dar şi asta 
a picat la un moment dat când au venit cu hotărâri judecătoreşti între blocuri se existe de la 
bloc şi până la gardul celui care va fi pus în posesie să fie minim 5-6m să aibă posibilitatea 
o maşină a pompierilor sau ambulanţa să aibă acces, restul s-a retrocedat.” 

Dl. consilier Dragoş Puiu Horhocea “oricum distanţa de 6m mie mi se pare mică. 
Între blocuri? La un moment dat o să dăm orice palmă de pământ şi o să rămână 6m între 
toate celelalte blocuri. Mie mi se pare absurd să nu avem la îndemână o unealtă, noi ca şi 
consilieri să putem declara acele spaţii verzi. Bănuiesc că el este un teren curţi-construcţii 
că altfel nu înţeleg cum l-au luat, îl scoatem din curţi-construcţii şi-l punem ca teren verde. 
Este absurd ca noi să nu găsim o soluţie pentru acele terenuri, care cât de cât putem să le 
menţinem verzi. Tot ne văităm că nu avem spaţii verzi, dar în acelaşi timp le dăm 
absolvindu-ne de vină prin faptul că acele terenuri că se dau prin hotărâri judecătoreşti. 
Haideţi să le facem ceva pentru că nu este ok aşa.” 

Dl. consilier Cătălin Vrabie “eu sunt de părere că nu dăm noi terenurile, am discutat 
chestia aceasta de o suta de mii de ori, dar văd că unii dintre colegii noştri nu înţeleg, 
instanţa atribuie aceste terenuri, noi luăm cunoştinţă, exercităm căi de atac şi când aceste 
căi de atac se epuizează nu avem decât să punem în executare hotărârea instanţei. Nu 
avem nici calitatea, nici menirea să discutăm noi hotărârile şi să punem sub semnul 
întrebării hotărârile instanţelor de judecată chiar dacă nu ne convin. Sunt de aceeaşi părere 
şi eu şi colegii mei că unele retrocedări ne dezavantajeaza, dezavantajează municipiul 
Focşani, dar în acelaşi timp voi susţine oricând un dosar care se califică pentru retrocedare 
pentru că acum 50-60-70 de ani familia acelui beneficiar a fost privată în mod forţat de 
acea proprietate şi nici eu şi nici dumneavoastră nu cred că ne dorim vreodată ca Statul 
Român pe care noi astăzi îl reprezentăm, autoritatea locală, chiar dacă dl. consilier 
Horhocea spune că nu noi l-am dat, că nu noi l-am luat, noi l-am luat autoritatea locală sau 
Statul Român, nu cred că ne convine niciunuia dintre noi ca mâine Statul Român să ne ia 
proprietatea să facă ce vrea cu ea şi nici măcar să nu ne întrebe. De aceea atâta timp cât 
un dosar va avea liberă zona, amplasamentul,  vechiul amplasament, cred că nici Primăria 
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şi nici noi nu putem susţine că trebuie să nu i-l dăm omului. Sigur putem discuta de măsuri 
compensatorii în situaţia în care avem cerere de retrocedare pe imobile care au 
funcţionalitate publică, vezi fosta Casă a Căsătoriilor, vezi Grădiniţe pe care le-am mai avut 
sau vezi alte situaţii în care într-adevăr se justificau altă măsură compensatorii, fie 
bănească, fie un teren, imobil în compensare. Însă unde sunt terenuri libere nu cred că 
putem discuta despre dreptul acelei persoane de a cere acest teren. Ne-am apărat în 
instanţă, am exercitat toate căile de atac, dacă câştigăm şi suntem mai isteţi şi mai înarmaţi 
decât beneficiarii foarte bine, dacă nu câştigăm nu putem decât să punem în executare 
hotărârea. Nici mie nu-mi convin unele dintre ele, dar până la urmă legea este lege şi 
puterea judecătorească nu este subordonată autorităţii locale. Dincolo de aceasta putem 
discuta  3 ore şi să ne arătăm nemulţumirea însă nu vom ajunge la nici un rezultat pentru 
că nu avem mecanismele legale să influienţăm acest lucru.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi “pe parcursul anilor s-au modificat legile acestea şi au 
apărut noi reglementări. În general aşa cum a spus dl. consilier Vrabie tot ce a insemnat 
spaţii de joacă, parcări, alei, tot ce am avut noi şi mai ales acolo unde s-au finanţat nişte 
lucrări, noi toate aceste dosare le-am trimis la Agenţia Naţională pentru a fi trecuţi la 
despagubiri. În condiţiile în care au făcut ei socotelile pe care şi le-au făcut acolo ne-au 
trimis dosarele înapoi şi ne-au spus “orice palmă de pământ este liberă retrocedaţi-o, 
datorită faptului că nu avem posibilitatea să susţinem din punct de vedere financiar aceste 
sume foarte mari”, anul trecut ne-au trimis dosarele înapoi, dosarele rezolvate şi am luat-o 
de la capăt. Sunt persoane care au primit 75 mp, 100 mp, lângă un punct termic, peste 
reţelele de termoficare, etc, numai că acolo era proprietatea lui şi avea dreptul să 
primească aceste terenuri. Şi noi am făcut treaba aceasta, dar între timp s-au modificat 
aceste legi.” 

Dl. consilier Dragoş Puiu Horhocea”cred că nu m-am făcut înţeles, eu am spus, din 
dorinţa de a rezolva o situaţie care există şi persistă, în speţa de faţă oamenii au avut 
hotărâre judecătorească pe un alt teren, li s-a propus o altă zonă, nu zona respectivă, eu 
mă gandesc că noi am putea să gandim în aşa fel încât acele spaţii pe care le mai avem 
încă verzi în Focşani, pentru că aşa dacă este să o luăm, zonă verde este Teatrul, haideţi 
să vedem ce facem pentru că avem de unde să dăm slavă Domnului, pentru că nu avem 
bani să le dăm oamenilor înapoi dar avem zonă verde, dar zona verde este tot a 
cetăţeanului, tot a noastră este. Faptul că dăm bani sau teren ne furăm unii pe alţii, tot 
aceea este, acelaşi lucru este, în schimb arătăm bun simţm arătăm dorinţă de a păstra un 
oraş altfel decât credem noi. Eu cred că acele terenuri, nu se poate să nu existe un motiv 
sau o chichiţă legală să le putem scoate şi transforma din terenuri curţi construcţii sau cum 
sunt ele să le declarăm spaţii verzi şi atunci nu le mai dăm.” 

Dl. consilier Lionida Milea “este corect să dăm cetăţenilor teren pe vechiul 
amplasament, dar în marea majoritate a cazurilor nu mai există vechiul amplasament şi noi 
retrocedăm în parcuri, in grădini publice şi nu este corect. Deci legiuitorul într-adevăr spune 
să dăm terenurile acolo unde este posibil, în locurile unde nu este posibil putem să dăm, să 
restituim în bani sau în altă locaţie. Deja în oraş majoritatea care vin şi au obţinut 
retrocedări nu sunt vechii proprietari, mulţi dintre ei sunt samsari de terenuri. Astăzi a 
cumpărat un litigiu şi a obţinut terenul se duce acolo, îl depistează vine cu o hotărâre 
definitivă şi irevocabilă pe terenul respectiv. Nu ştiu dacă este corect ce se întâmplă deşi 
noi avem la dispoziţie un regulament de care putem beneficia noi ca şi consilieri şi chiar să 
oprim în locurile în care nu se poate retroceda să nu retrocedăm.” 

Dl. consilier Cătălin Vrabie “sigur şi că noi, şi aţi văzut ,că ne-am opus acolo unde a 
fost cazul şi noi susţinem menţinerea patrimoniului public şi privat al municipiului Focşani. 
Acesta este motivul pentru care dacă ridicăm o problemă venim cu o soluţie legală şi o 
îmbraţişăm. Altceva putem discuta până mâine propune soluţia, identific-o vino cu ea în 
Consiliul Local şi cu mare drag o votăm dacă ea se încadrează în limitele legale.” 
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Dl. Primar Decebal Bacinschi “câte dosare am avut noi la Legea nr. 10?” 
D-na Carmen Ghiuţă “1.800.” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi “din 1.800 de dosare au mai rămas practic de rezolvat 

vreo 300, nu? Câte mai avem?” 
D-na Carmen Ghiuţă “100.” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi “100 mai avem de rezolvat. Sunt 5-7-10 cazuri când 

avem probleme pentru că toate terenurile care noi am avut posibilitatea să le retrocedăm, 
luaţi terenurile de la iesirea din Focşani de dedesupt pod, care le-am retrocedat, luaţi 
terenurile din curţile de la Federalcoop, luaţi toate terenurile pe care noi le-am mai avut 
libere, chiar şi prin Sud pentru că Sud-ul nu a fost zonă revendicată. Tot ce am avut zonă 
liberă am dat în aceste 1.700 de dosare care au fost rezolvate. Acum este şi normal că se 
intervine să se mai ia nişte terenuri când au mai rămas foarte puţine. Deci 1.500-1.600 de 
oameni, nu au fost nici un fel de probleme cu aceste dosare de retrocedări şi sunt acum 
probleme cu câteva dosare? Practic noi nu mai avem terenuri şi ce să le mai dăm acum, 
acesta este motivul şi pune ochii pe câte un teren din acesta. Noi ne luptăm acum, am 
depus toată documentaţia şi încercăm să obţinem linie de finanţare pentru 156 unităţi 
locative, acolo unde avem împrejmuit vis-à-vis de Practiker. Şi câte dosare sunt acolo?” 

D-na Carmen Ghiuţă “5.” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi “5 dosare care doresc în instanţă să ia acel teren. 

Acesta este situaţia, încercăm să obţinem, dar dacă am fi avut bani şi noi să fi cumpărat 
toate aceste terenuri de care spuneţi dumneavoastră, cum este în curtea Şcolii nr. 10, spre 
exemplu pentru că şi acolo am pierdut terenul din curtea Colegiului Unirea, la Şcoala nr. 9 
am pierdut iar. Am fi avut atâţia bani să plătim noi despăgubiri pentru acestea, nu cred că 
aveam atâţia bani.” 

Dl. consilier Tudorel Daniel Trofin “în primul rand solicitasem o listă cu terenurile 
disponibile în şedinţa ordinară de luna trecută şi d-le secretar să ştiţi că nu mi-a ajuns, 
poate până luna viitoare reuşim să o întocmim. Eu nu am găsit jos la avizier aşa cum m-aţi 
îndrumat. Mi-aţi spus că o afişaţi în fiecare lună, dar recunosc că nu am trecut zilnic.” 

Dl. secretar al municipiului Focşani Eduard Marian Corhană “până la 10 ale lunii, în 
fiecare lună afişăm terenurile care sunt libere sau bunurile sau serviciile care pot face 
obiectul compensării în accepţiunea legii.” 

 Dl. consilier Tudorel Daniel Trofin “înţelegem că am ieşit din iarnă, a fost un pic mai 
delicat, avem străzi destul de afectate de trecerea iernii, înţelegem pe de altă parte că 
avem şi două cartiere în care se lucrează, am văzut că se lucrează şi în Mîndreşti şi dl. 
consilier Niţu ne poate confirma că se lucrează la balastare, dar sunt o serie de lucrări care 
care s-au efectuat în oraş de diverse firme, nu ştiu pentru cine au lucrat şi scopul pentru 
care au făcut acele săpături. Una dintre străzi se numeşte Alecu Sihleanu unde s-au făcut 
lucrări, dacă nu mă înşel chiar din noiembrie anul trecut şi longitudinale şi transversale pe 
această stradă, au aruncat nişte ballast acolo şi aşa a rămas. Aceeaşi situaţie este şi pe 
str. Nicolae Iorga, avem o groapă imensă şi pe str. Duiliu Zamfirescu. Nu sunt gropi care au 
rezultat în urma iernii, acolo sunt lucrări executate de anumite firme şi eu sunt convins că 
acele firme au obligaţia să readucă acea stradă la starea iniţială. Vroiam să întreb cine a 
lucrat acolo şi de ce nu a reparat străzile aşa cum ar fi fost normal.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi “pentru că nu am avut posibilitatea în perioada 
aceasta.” 

Dl. consilier Cătălin Vrabie “d-le consilier abia acum se deschid staţiile de astfalt, 
oamenii nici nu au ce să pună dacă nu au astfalt.” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi “noi o să-I punem să refacă exact cum a fost structura 
acestor străzi.” 
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Dl. consilier Tudorel Daniel Trofin “se lucrează acum pe str. Pastia colţ cu Brăilei, nu 
cunosc destinaţia, probabil o ţeavă de gaze, nu-mi dau seama ce se întâmplă acolo, dar se 
blochează tot trotuarul. D-le Primar sunt oamenii care intră pe partea carosabilă. Pe partea 
carosabilă pe prima bandă staţionează maşini, oamenii fac un slalom printre maşinile 
parcare şi maşinile care circulă pe banda a doua. Rog foarte frumos să se pună în vedere 
celor care lucrează în zonă să elibereze prima bandă şi să creeze un spaţiu pe care să se 
deplaseze pietonii. Mi se pare civilizat şi sunt ferm convins că au aceste obligaţii şi în 
caietul de sarcini.”  

Dl. consilier Vasile Vasiloiu “stimaţi colegi sunt puţin surprins să constat că în 
municipiul Focşani, focşanenii sunt foarte inventivi şi am să vă dau un exemplu: de la 
semafoare s-au desfundat straturile de iarbă, foarte frumos, dar stupoare pe straturile 
proaspăt dezvoltate numai chiştoace de ţigări, bănuiesc că sunt plantate pentru a se face 
mai mari, nu? Haideţi poate putem face ceva cu curăţenia dintre blocuri, dintre trotuare şi 
spaţiile verzi, pe stâlpi sunt tot felul de afişe, peste tot montate, şi prin Piaţa Unirii, haideţi 
să încercăm ceva, păcat de lucrurile acestea frumoase pe care le facem dacă suntem plini 
de hârtii bidoane şi alte lucruri. Putem face ceva cu deratizarea aceasta să nu ne mai 
prindă cu şoareci, tânţari şi ale lucruri?” 

Dl. Primar Decebal Bacinschi “începând de lunea trecută am organizat acţiuni în 
toate zonele din municipiul Focşani, unităţile noastre, unităţile de învăţământ. Dar în 
schimb noi am avut în şedinţa de comisie de ieri, cu dl. director Profiroiu şi cu dl. director 
Mocanu. Urmează în cursul lunii aprilie să vă prezentăm o soluţie legat de salubritatea, 
curăţenia, ridicarea gunoiului menajer şi stradal din municipiul Focşani şi funcţie de treaba 
aceasta să luăm o decizie, pentru că acum lucrurile sunt un pic împraştiate, unii strâng 
gunoiul stradal, ceilalţi cu cel menajer şi va trebui să vă prezentăm dumneavaostră şi dacă 
veţi fi de acord cu propunerea noastră să aprobăm o nouă organigramă legat de treaba 
aceasta. Am început de săptămâna trecută deratizarea, avem echipe de oameni care se 
ocupă de deratizare, sunt cei de la Direcţia de Dezvoltare cărora noi le-am încredinţat 
această acţiune de deratizare în municipiul Focşani.” 

Dl. consilier Tudorel Daniel Trofin “eu ştiu că Primăria nu are dreptul să facă 
deratizare decât pe spaţiile publice. Dacă vom face doar în spaţiile publice, spre exemplu 
în parcuri şi scările din jur nu, nu se va întâmpla absolut nimic. Rugâmintea mea ar fi să 
încercăm să presăm un pic asociaţiile de proprietari să înţeleagă că efortul nostru va fi 
maxim dar cu rezultate minime dacă nu fac şi ei această acţiune concomitent de deratizare 
şi dezinsecţie. Deci ar trebui un pic luaţi cei de la asociaţiile de proprietari şi sfătuiţi.”  

Dl. Primar Decebal Bacinschi “se aproprie Sărbătorile de primăvară, vă urez 
sănătate şi un Paşte Fericit, să ne vedem sănătoşi la şedinţa ordinară.” 

 
D-na preşedinte de şedinţă Luminiţa Elena Balaban contată că au fost epuizate 

toate punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările şedinţei încheiate şi mulţumeste 
tuturor pentru participare. 
             Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
   
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               S E C R E T A R U L 
                                                                                     MUNICIPIULUI FOCŞANI, 
                Elena Luminiţa Balaban                               Eduard-Marian Corhană 
 
 

      ÎNTOCMIT, 
  Daniela Bobeica 
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