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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  15 mai 2014      

 
 
 

   Astăzi, data de mai sus, la sediul Ateneului Popular „Maior Gh. Pastia” 

Focşani din Piaţa Unirii nr.1, are loc şedinţa de îndată a Consiliului Local al 

Municipiului Focşani. 

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

şedinţa de îndată din 15.05.2014, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr.605/14.05.2014, absentează d-nii consilieri locali: Gheorghiţă Berbece, Gabriel 

Pădineanu, Bogdan-Emilian Matişan şi d-na Elena Cucu, 17 consilieri prezenţi. 

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 Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, apreciază că 

şedinţa este statutară. Informează că în sală este prezent d-nul Deputat de Vrancea  

Laurenţiu Ţigăeru-Roşca. 

 

La şedinţă participă: 

 

 d-na Carmen Grosu – Şef serviciu buget – contabilitate; 

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

cadastru; 

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

Consiliului local; 

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

 d-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală; 

 d-nul Dan Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 

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

 

   

        La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

    

 Preşedinte de şedinţă dl. Gabriel-Ionel Necula prezintă proiectul ordinii de 

zi care cuprinde 5 puncte: 

  

1. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC 

ENET SA Focşani; 
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2.proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 70/19.03.2014 

pentru aprobarea utilizării în anul 2014 a excedentului bugetului local rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar al anului precedent; 

  

3. 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 2014 ;  

 

4. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 3 din HCL nr. 

342/2013 privind aprobarea garantării cu 10.000.000 lei, la care se adaugă costurile 

aferente, a unei finanţări rambursabile interne/externe de 40.000.000 lei, ce va fi 

contractată de SC CUP SA Focşani, în vederea cofinanţării proiectului de investiţii de 

interes local „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi 

canalizare – judeţul Vrancea” în cadrul Programului operaţional sectorial de Mediu 

2007-2013 (POS Mediu);  

 

5.proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 71/19.03.2014 

pentru aprobarea proiectelor care vor primi finanţare nerambursabilă din bugetul 

local al Municipiului Focşani pe anul 2014; 

                                                              

Nu sunt discuţii şi se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 17 de voturi 

“pentru”. 

 

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

aprobarea majorării capitalului social al SC ENET SA Focşani; 

 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu: “grupul PP-DD se abţine atât timp cât nu se 

poartă o discuţie serioasă”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „ de la ENET nu este nimeni prezent. D-nul 

director Merchea, nu este. De ce ? ”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: "d-nul director Merchea, nu a fost anunţat". 

 

D-nul consilier Lionida Milea:  „a precizat că, grupul PP-DD se  va abţine a 

vota acest proiect, într-ucât trebuie găsită o soluţie. Trebuie purtate discuţii înpreună 

cu ENET-ul. Majorările repetate de capital, nu vor rezolva problema”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „la ENET este o problemă. Trebuie să vedem 

ce soluţii vom găsi. 

Grupul USL va vota acest proiect pentru că nuputem să lăsăm cetăţenii fără apă 

caldă. 

Acest proiect de hotărâre nu are legătură cu campania electorală, ştiut fiind că 

majorări de capital la ENET au mai fost”. 
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D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „grupul nostru, votează pentru livrare 

apă caldă.  

Trebuie un nou Consiliu de Administraţie, pentru rezolvarea problemelor de la 

ENET”. 

 

 

Intră în sală d-na consilier Elena Cucu. 

 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 

voturi „pentru” şi 3 „abţineri” a d-nilor consilieri: Aurel Bâcu, Vasiloiu Vasile şi 

Lionida Milea, devenind hotărârea nr. 130. 

 

 

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

modificarea art. 1 din HCL nr. 70/19.03.2014 pentru aprobarea utilizării în anul 

2014 a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al 

anului precedent; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 14 

voturi  „pentru” şi 4 „abţineri” a d-nilor consilieri: Aurel Bâcu, Vasiloiu Vasile, 

Lionida Milea şi Lucian Moraru, devenind hotărârea nr. 131. 

 

 

Se prezintă punctul 3 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 

2014;  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 14 

voturi  „pentru” şi 4 „abţineri” a d-nilor consilieri: Aurel Bâcu, Vasiloiu Vasile, 

Lionida Milea şi Lucian Moraru, devenind hotărârea nr. 132. 

  

  

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

modificarea şi completarea art. 3 din HCL nr. 342/2013 privind aprobarea 

garantării cu 10.000.000 lei, la care se adaugă costurile aferente, a unei finanţări 

rambursabile interne/externe de 40.000.000 lei, ce va fi contractată de SC CUP 

SA Focşani, în vederea cofinanţării proiectului de investiţii de interes local 

„Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare – 

judeţul Vrancea” în cadrul Programului operaţional sectorial de Mediu 2007-

2013 (POS Mediu);  

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 133 .  
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Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

modificarea art. 1 din HCL nr. 71/19.03.2014 pentru aprobarea proiectelor care 

vor primi finanţare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Focşani pe 

anul 2014; 

                                                              

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 134.  

 

 

Preşedinte de şedinţă dl.  Gabriel-Ionel Necula: „d-nule deputat Laurenţiu 

Ţigăeru-Roşca, aveţi cuvântul”. 

 

D-nul Deputat Laurenţiu Ţigăeru-Roşca: „vorbesc aici şi în calitate de 

cetăţean. Problema este ocolită de toate partidele politice.  

Pentru că am observat acest lucru, în cursul lunii iunie, o să am o dezbatere 

publică, în calitate de parlamentar în cadrul Colegiului meu. O dezbatere publică la 

care veţi fi invitaţi şi dvs., dacă doriţi să participaţi.  

O să vă comunicăm locaţia, pentru că aşa ca şi dvs. şi eu consider, că la ENET 

este o  problema la care trebuie să găsim o soluţie. Nu putem merge aşa la nesfârşit 

cu majorarea capitalului social la ENET. Acesta este principalul motiv pentru care am 

vrut să iau cuvântul.  

 Şi al doilea, aş vrea să-l rog pe colegul nostru, d-nul consilier Cătălin Vrabie 

să elimine din limbajul dumnealui sintagma USL, pentru că nu-şi mai are obiectul”. 

 

  D-nul consilier Cătălin Vrabie: „OK. S-a notat. D-nule Preşedinte, când va 

avea loc această şedinţă ? 

  Deşi în Consiliul Local al municipiului Focşani, funcţionează, deşi dvs. 

spuneţi că, nu. Ne înţelegem foarte bine cu colegii noştri”. 

 

D-nul Deputat Laurenţiu Ţigăeru-Roşca: „în prima săptămână a lunii iunie”. 

 

 

 Preşedinte de şedinţă dl.  Gabriel-Ionel Necula  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, 

                    Gabriel-Ionel Necula                                Eduard-Marian Corhană 

  

                                                                                                          

       

  ÎNTOCMIT, 

                                                                                               Cecilia Trufă 
 

 

 

 

TC/1 ex.   


