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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  18 februarie 2015      

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

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide  
şedinţa ordinară din 18.02.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 
nr.251/12.02.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 18 consilieri.  
 Absentează d-nii consilieri: Ioan-Liviu Oloeriu, Cătălin Vrabie şi Puiu-Dragoş 
Horhocea, care sunt în delegaţie, în interes de serviciu. 

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, supune 
votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 29.01.2015. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 18 voturi „pentru”. 
 
  

   La şedinţă participă: 
 

 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani; 
 d-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane; 
 d-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică; 
 d-na Simona Poieană – Inspector Compartimentul buget, contabilitate; 
 d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, agricultură, 

cadastru; 
 d-na Rodica Constantinescu – Inspector serviciu administraţie publică locală, 

agricultură, cadastru; 
 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 
 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ; 
 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 
 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local; 
 d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine; 
 d-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală; 
 d-na Angela Lungu – Director Cantina de Ajutor Social Focşani; 
 d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani; 
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 d-ra Veronica Ştefan – Inspector Serviciul public comunitar de evidenţa 
persoanelor Focşani; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani.  
 d-nul Ion Gheorghe -  Director Poliţia Locală Focşani; 
 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;  
 d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă Socială 

Focşani; 
 d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani; 
 d-nul Valentin Gheorghiţă – Director Ateneul Popular Mr.Gh. Pastia Focşani. 

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

    
 
 Preşedinte de şedinţă dl. Ionuţ Mersoiu prezintă proiectul ordinii de zi care 

cuprinde 8 puncte: 

1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local 
al municipiului Focşani nr. 239/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici faza proiect tehnic de execuţie pentru obiectivul de investiţii: „Realizare 
acoperiş tip şarpantă la clădirea internat Colegiul tehnic Valeriu D. Cotea strada Cuza 
Vodă nr. 46 municipiul Focşani";  

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local 
al municipiului Focşani nr. 22/179/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici faza proiect tehnic de execuţie faza unică, pentru obiectivul de investiţii: 
„Colegiul Economic - Bază complexă de practică" din municipiul Focşani, judeţul 
Vrancea;  

3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii: „Reabilitare reţea de infrastructură iluminat stradal Cartier 
Sud etapa I" municipiul Focşani, judeţul Vrancea;  

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al Municipiului 
Focşani pe anul 2015;  

5. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2015, a excedentului 
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent;  

6. proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului 
unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat finanţate din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 
2015; 
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7. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei din bugetul 
local al municipiului Focşani pe anul 2015 pentru organizarea sărbătorilor de 
primăvară - 1 şi 8 Martie 2015;  

8. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru 
Consiliul local al municipiului Focşani pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna 
martie 2015;  

 
Secţiunea a II a - discuţii, declaraţii politice 

 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 18 de voturi 
“pentru”. 

 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 
239/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic 
de execuţie pentru obiectivul de investiţii: „Realizare acoperiş tip şarpantă la 
clădirea internat Colegiul tehnic Valeriu D. Cotea strada Cuza Vodă nr. 46 
municipiul Focşani";  

D-nul consilier Lionida Milea: „la proiectul cu şarpanta, am văzut că s-au 
mărit preţurile faţă de  anul 2014, în comisie, am întrebat, mi s-a spus că, datorită 
montării unui paratrăsnet şi la construcţii-montaj, o sumă. Dar aş întreba, de ce a fost 
nevoie de majorarea cu 57% a cheltuielilor de proiectare. 

Pentru că în anul 2014, în septembrie, era undeva la 10650, acum este la 
18600. Mi se pare o sumă mare, nu ştiu ce s-a putut proiecta de atât … sau ce a mai 
putut fi în plus la proiectare ca să mai dăm 8600 lei pe proiectare în câteva luni de 
zile. 

Celelalte, să zicem … paratrăsnet-ul, construcţii-montaj, au mai venit cheltuieli 
materiale, sau mai mărit … dar la proiectare ? ”  

D-na Cristina Costin : „pot să vă răspund. Pentru proiectare, s-au inclus 
verificatorul de proiecte pe categoria de arhitectură, rezistenţă şi instalaţii electrice şi 
expertul tehnic. Sunt documente care se cer la Inspecţia în Construcţii ” 

D-nul consilier Lionida Milea:  „sunt documente care …” 

D-na Cristina Costin : „da, verificator de proiecte ” 

D-nul consilier Lionida Milea:  „în 2014 nu trebuiau şi în 2015 …” 

D-na Cristina Costin : „în 2014, nu a fost discuţia de paratrăsnet. Şi 
documentaţia care se întocmeşte pentru paratrăsnet, necesită verificator de proiecte.” 



 4

D-nul consilier Lionida Milea:  „eu mereu am pus întrebarea cu proiectarea şi 
cu … mi se par nişte sume destul de mari care se trec pe partea de proiectare, adică, 
unele firme vin şi iau 5%, 6% din valoarea unui obiectiv şi practic nu se face cine ştie 
ce lucru …” 

D-na Cristina Costin : „când vorbim de proiectare, este vorba de întocmirea 
proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie, a caietului de sarcini pentru licitaţie şi a 
referatelor de verificare de proiecte … ” 

D-nul consilier Lionida Milea:  „în fine …eu zic că de la o lună la alta nu se 
poate … în 2014 se putea şti de chestia asta, acum …” 

Eu nu sunt împotrivă, o să votez proiectul, dar v-am spus, mi se par nişte sume 
aberante la anumite capitole, pe care le vedem şi de asta le spunem, nu … ” 

D-na Cristina Costin : „când o să se închidă lucrarea, eu pot să vă prezint 
costurile şi atunci o să vedeţi”.  

D-nul consilier Aurel Bâcu : „noi am mai trăit, vis-a-vis de proiectare şi la 
celelalte obiective, o experienţă, aşa că ar trebui să învăţăm din asta. 

Ştiţi, proiectul de la Campusul şcolar, care a plecat o solicitare de 11 miliarde 
şi a ajuns la 5, după negocieri cu ei. 

Să fim atenţi, şi inclusiv proiectarea se negociază, bănuiesc.” 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 33 . 
 

 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 
22/179/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect 
tehnic de execuţie faza unică, pentru obiectivul de investiţii: „Colegiul Economic 
- Bază complexă de practică" din municipiul Focşani, judeţul Vrancea;  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18  
voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 34  . 
 

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: 
„Reabilitare reţea de infrastructură iluminat stradal Cartier Sud etapa I" 
municipiul Focşani, judeţul Vrancea;  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18  
voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 35 .  
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 Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
aprobarea Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2015;  

 D-nul consilier Gabriel–Ionel Necula: „aş avea un amendament, în sensul 
diminuării cu suma de 48000 lei, de la obiectivul de investiţii: Reabilitare, 
modernizare şi dotări Campus Şcolar şi alocării acestei sume de 48000 lei pentru 
achiziţie documentaţie studiu de fezabilitate pentru stabilirea zonelor unitare de 
încălzire din municipiul Focşani”. 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „aşa cum am discutat şi în comisii aş 
vrea să propun o alocare pentru Legea nr.350, privind finanţările nerambursabile 
acordare de Primăria municipiului Focşani. 

Ştiu că avem o experienţă nefericită cu unul din proiectele finanţate anul trecut 
dar nu cred că este în nici un caz culpa municipalităţii. Discutăm de proiectul de 
futsal care nu a reuşit să atragă toată suma alocată prin concursul de proiecte dar cred 
că a fost mai bine, într-un fel, pentru că ne-au rămas să dăm la televiziunea copiilor 
de Crăciun, aproape 1 miliard lei, diferenţa. 

Chiar d-na Grosu, dacă sunteţi amabilă să ne prezentaţi până săptămâna 
viitoare, la şedinţa de plen şi un raport cu finanţările de anul trecut ca să avem şi o 
inagine mai completă. 

Colegii în comisie, mi-au spus că ar trebui să avem depuneri de solicitări 
înainte de a stabili această alocare de fonduri şi vă citez din Legea nr.350: art.6. 
procedura de selecţie de proiecte cuprinde următoarele etape: a) publicarea 
programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile; b) publicarea 
anunţului de participare; c) înscrierea candidaţilor; d) transmiterea documentaţiei; e) 
prezentarea propunerilor de proiecte. 

Deci, în nici un caz nu vin înainte ONG-urile să depună proiecte, ca după aceea 
să alocăm noi prin buget aceste sume, unu la mână. 

Doi la mână. Din experienţele pe care le-au avut cei care au depus proiecte în 
anii trecuţi şi din discuţiile pe care le-am avut şi personal, dar şi alţi colegi de-ai mei, 
de fiecare dată le-am solicitat să aştepte întâi alocarea prin buget, şi după aceea să 
vină, în funcţie de sumele alocate, pentru că proiectele pot fi mai mari sau mai mici şi 
să solicite finanţările. 

Astfel încât, aş propune ca să finanţăm cu o sumă de 300000 lei, adică 3 
miliarde lei vechi, această Lege nr.350, împărţită … d-na Carmen, erau parcă 4 
capitole anul trecut, nu, 4 capitole,  în mod egal, câtre 75000 lei, vin, da … şi banii să 
fie diminuaţi de la capitolul Alocări către instituţii de cult.  

Nu, nu am găsit, am tot răsfoit acest ceaslov … de la sprijinul financiar de la 
unităţile de cult. Ştiu că acolo avem 1040 mii lei. Avem suficienţi bani care rămân 
pentru principala noastră dorinţă a municipalităţii, aşa cum ne-a fost exprimată la 
discuţiile preliminare de buget, pentru a aloca Catedralei municipiului Focşani, 10 
miliarde lei. 

Deci, propun diminuarea cu 3 miliarde lei,  consider că sunt suficienţi. Şi dacă 
municipiul Focşani va reuşi să colecteze într-un grad mai mult decât satisfăcător şi la 
rectificare, la iunie o să stăm bine, cu siguranţă vom fi deacord, şi eu personal voi fi 
deacord să suplimentăm, suma luată acum pentru Catedrala municipiului Focşani. 
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 Nu mai discut despre sprijinul alocat IMM-urilor, pentru că, d-nul Nazâru, 
ştiam că trebuie să avem o discuţie preliminară, să facem o aproximare a acestei 
sume, este un pic mai târziu, rămâne să avem discuţiile şi documentările foarte 
serioase, pentru ca măcar la iunie, dacă suntem în aceleaşi condiţii fericite şi bugetul 
ne permite, să facem o alocare pentru un program de minimis. Ştiu că cel din urmă a 
fost pe 3 ani, nu ştiu în ce măsură … d-nul Nazîru, este ? … nu este, l-am văzut ieri, 
era într-o stare deosebită, dacă putem face un astfel de program de minimis, de până 
se realizează Parcul industrial, lângă municipiul Focşani, măcar să mai avem un 
program de minimis şi marii investitori sau măcar mijlociii să ştie că pot veni aici. 
Evident, cu diminuarea investiţiei iniţiale. Condiţia pe care o spune legea, minimă era 
de 500 mii Euro. Noi am pus 1 milion Euro şi în discuţiile şi cu d-nul coleg Milea am 
considerat că investitorii care pot disponibiliza o asemenea sumă în municipiul 
Focşani sunt foarte puţini. 

Dacă nu mă înşel, au fost doar doi beneficiari, şi în condiţiile acestea, 
diminuarea sumei la limita, la plafonul de jos, 500 mii Euro, consider că este 
oportună. 

Rămân cu singurul amendament de suplimentare la Legea nr.350. 
D-nule Preşedinte, vă rog să-l aveţi în atenţie pentru a-l supune la vot”. 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „eram şi eu adeptul alocării banilor la Legea 
nr.350, la proiecte, dar tot la fel de serios am discutat în comisii şi atunci când am 
dezbătut bugetul noi consilierii şi la dezbaterea generală, adică, trebuie să facem ceva 
pentru finalizarea Catedralei.  

Am fost cu toţii de acord să alocăm anul aceste 1 milion, să o terminăm. Să o 
acoperim măcar. Despe istoria, începutul Catedralei, nu mai vreau eu să mai vorbim. 
Ea există acolo, este un obiectiv care trebuie finalizat şi am fost cu toţii de acord să 
punem anul acesta 1 milion pentru acest … la fel cum nu voi fi de acord cu rectificări 
bugetare pe parcursul anului, din care să luăm bani de la investiţia … să dăm la altfel 
de manifestări, nici acum nu sunt de acord cu acest amendament. 

Haideţi să încercăm anul acesta să facem şi altfel decât în anii precedenţi. 

Să adunăm întâi proiecte, să vedem cam ce bani ar fi necesari, o să facem o 
rectificare, o să găsim bani şi pentru Legea nr.350”. 

D-nul consilier Lionida Milea:  „pentru că înainte am avut proiectul cu 
şarpanta, am văzut aici în proiectul de buget că suma alocată este de 300 mii lei şi noi 
am aprobat pentru cheltuieli pentru şarpantă 357 mii lei.  

Ori este o greşeală, ori … nu înţeleg de ce este o sumă mai mică comparativ cu 
ce am aprobat noi” 

D-na Cristina Costin : „atâţia bani am avut în buget”. 
 
D-nul consilier Lionida Milea:  „am văzut că în buget este o sumă de 300 şi 

dacă ar fi trebuit să aprobăm, aprobam exact suma care este în buget …” 
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D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „în general, indicatorii sunt mai mari. 
Foarte puţine cazuri când indicatorii au fost mai mari decât valoarea investiţiei”.  

 

D-nul consilier Lionida Milea:  „mai aveam o întrebare referitor la proiectul 
PIDU mai mult întrebări şi de la cetăţeni din Mîndreşti, Laminorul Sud. De multe ori 
ne-au întrebat, chiar şi când am trecut prin zonele respective, când se termină acest 
proiect. 

Văd că aici sunt nişte sume alocate, dar sunt sume foarte mici. Deci din punctul 
de vedere al sumelor, proiectul ar fi trebuit să fie în faza finală. Deja, la comisia care 
a venit de la Brăila şi au făcut o expertiză în anul 2014 noi nu reuşisem în 2014 la 
început să terminăm decât 25% aşa au specificat ei în rapoarte. Şi urma ca proiectul 
să se încheie pe 6 decembrie 2013, dacă nu greşesc.  

Am avut o amânare de 1 an de zile până în 6 decembrie 2014 şi nu s-a finalizat 
nici până în momentul acesta. Cu suma pe care o avem noi alocată cred că nu putem 
recupera. Că mari lucrări nu s-au făcut anul trecut ştim toţi, pentru că am înţeles că 
firma a intrat în insolvenţă. 

Ce se întâmplă cu cartierele acestea, se mai termină proiectul acesta, nu se mai 
termină ? 

Este o întrebare care vine … ” 

D-nul Radu Niţu : „la diverse” 

D-nul consilier Lionida Milea:  „nu la diverse, ci, este în proiect d-nule Niţu. 
Dacă dvs. nu aţi citit bugetul, eu am văzut în buget că sunt 2 sume alocate, referitor 
pe spaţii verzi, şi dacă vreţi vă şi spun.  

A fost o sumă mult mai mare alocată noi trebuia să plantăm aici copaci, 2800 
copaci, spaţii verzi 1800, gazon 186000 mp. şi am întrebat dacă s-a ajuns la faza 
aceasta şi cu banii aceştia putem să închidem proiectul acesta PIDU care este de atât 
timp”. 

D-na Cristina Costin : „vorbim de 175 miliarde lei la străzi şi de 55 miliarde lei 
la spaţii verzi.  

De ce vi se pare aşa de mică ? 53 miliarde lei. De ce vi se pare aşa de mică ?” 
 

D-nul consilier Lionida Milea:  „mie nu. Am zis, dacă se termină cu banii 
aceştia, că este început de atât timp şi …  ” 

D-na Cristina Costin : „este restul de executat, este restul contractului …” 
 
D-nul consilier Lionida Milea:  „şi cât mai durează dacă el trebuia să se 

termine de 1 an de zile şi nu s-a terminat …” 
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D-na Cristina Costin : „păi, nu s-a terminat … ”  
 
D-nul consilier Lionida Milea:  „primăvară sau toamnă, avem o dată … ” 
 
D-na Cristina Costin : „da, contractul de finanţare …”  
 
D-nul consilier Lionida Milea:  „de asta am întrebat. Nu am întrebat că mi se 

pare … ” 
 

D-na Cristina Costin: „contractul de finanţare se închide în 7 mai. Noi am avut 
doar 2 prelungiri, motivat de faptul că în Cartierul Mîndreşti am intervenit la reţeaua 
de canalizare pluvială. În Cartierul SUD a fost nevoit să se termine cu reţeaua de 
termoficare iar la Laminorul, la fel am avut reţeaua de canalizaere pluvială. Şi am 
motivat la Ministerul Dezvoltării şi ni s-a acceptat prelungirea de termene. 

Iar anul trecut s-a lucrat. S-a lucrat pe Cartierul SUD, s-au terminat jumătate 
din străzile din Cartierul SUD, Mîndreşti-ul am mai ajuns acum la stratul de binder şi 
uzură, deci, s-au reconfigurat toate spaţiile contractate. În Laminor, este cel mai în 
urmă din cauza canalizării pluviale care a trebuit săpat la adâncimea de 3 metri. 
Adâncimea medie la care s-a montat conducta. Dar în rest …  ”  

D-nul consilier Lionida Milea: „noi să înţelegem că în luna lui iunie acest 
proiect se va …” 

D-na Cristina Costin: „nu. Vom mai cere o prelungire …” 

D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „nu, până la sfârşitul acestui an. Linia de 
finanţare se încheie la 31.12.2015 şi în aceste condiţii noi trebuie să finalizăm. 

Mâine l-am chemat pe d-nul director de la VEGA, d-nul director Chiper. După 
amiază o să avem o discuţie legat de modul de atacare a acestor lucrări, pentru că 
vreau să atacăm cele 3 puncte concomitent, şi în SUD, şi la Mîndreşti şi la Laminor. 

Este adevărat că ce au făcut dânşii, au făcut, până la această dată au executat 
lucrări  …”  

 
D-na Cristina Costin: „valoarea totală la C+M, pot să vă spun, sunt 350 

miliarde lei…” 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „practic noi mai avem de realizat 130 
miliarde lei la C+M, la drumuri … în condiţiile în care majoritatea vor fi asfaltări, 
care după mine merg un pic mai repede faţă de ce am făcut noi până acum. 

Mai au un pic la Laminorul de montat nişte borduri şi pavele”. 

D-na Cristina Costin: „am mers în paralel şi cu coborârea reţelei de fibră 
optică”. 
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D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „sperăm să …” 

D-nul consilier Lionida Milea: „mulţumesc. Să dea Dumnezeu să se termine”. 

D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „şi noi dorim treaba aceasta”. 

D-nul Radu Niţu : „aş vrea să spun câteva probleme în legătură cu bugetul 
care s-a dezbătut şi cred că a ţinut cont de propunerile făcute de cetăţeni, pe cele 6 
zone. 

În zona de responsabilitate, zic că au fost şi câţiva colegi consilieri şi s-au 
ridicat câteva probleme de care s-a  ţinut cont la buget şi am să le enumăr. 

De asemenea, cred că este un buget echilibrat care ţine cont în primul rând de 
investiţii. Un număr mare de investiţii şi anul acesta, vorbim şi de anul 2014 care la 
fel, a fost un an bun la investiţii în municipiul Focşani, şi de asemenea reabilitare 
şcoli, licee în special cele câteva licee şi iluminatul, introducerea alimentării cu gaze 
în zona în care a fost cuprinsă. 

Aş vrea să spun că în zona de acţiune, este prins în buget, d-nul Milea, aţi văzut 
şi dvs., 186 mii, la descărcarea apei pluviale, trebuie realizat acolo, pentru a finaliza 
această activitate. Deasemeni prin CUP, vreau să vă informez dacă vreţi să ştiţi, şi 
informez consilierii, au venit la proiectare în Mândreşti, la străzile care nu au fost 
cuprinse în PIDU pentru anul 2014, urmând ca, câteva străzi care nu au fost prinse să 
fie introdusă apa şi canalizarea. 

De asemenea avem cuprins la spaţii verzi un parc în faţa bisericii din Cartierul 
Mîndreşti şi mai sunt şi alte activităţi care cred că anul acesta se vor derula. 

Este adevărat, şi asta o ştim cu toţii, şi cred că o simt şi cei din Primărie, şi 
mass-media a relatat foarte bine, e vorba de calitatea lucrărilor şi finalizarea lor. Am 
suferit anul acesta, adică, anul 2014 pentru că aşa cum a relatat şi presa am avut ceva 
probleme şi în Cartierul Mîndreşti şi în alte zone din Focşani, unde calitatea lucrărilor 
şi termenele care au fost, au fost foarte mult depăşite de către cei care lucrează. 

Trebuie să fim mai atenţi la aceste activităţi. 

De asemenea, aş vrea să spun că la Catedrală, se vede cu ochiul liber, de pe 
stradă, nevoia de fonduri şi nu cred că mai trebuie să amânăm această finalizare a 
lucrării. Deja este un edificiu foarte important pentru cetăţenii municipiului Focşani 
şi cred că trebuie finalizat. Şi cu speranţa că fondurile alocate pe anul 2015 vor fi în 
interesul cetăţeanului, cred că, eu voi vota acest buget pe anul 2015”. 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „s-a discutat aici despre PIDU. 
Teama aceasta că nu se mai termină PIDU din cauza faptului că acea societate a intrat 
în insolvenţă mi se pare nejustificată şi asta pentru că societatea respectivă a intrat 
într-o procedură de insolvenţă, dar nu de faliment. Sunt două lucruri diferite. 

În ceea ce priveşte Legea nr.350, sunt de acord cu colegul nostru Trofin. 
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Aveţi dreptate, acelea sunt etapele din lege pentru derularea acelor proiecte, 
pentru finanţarea acelor proiete. Însă, noi nu am solicitat să se depună înainte proiecte 
ci, propuneri de tipuri de proiecte pentru a vedea din lucrările celor interesaţi care  
sunt grupurile ţintă, care este impactul social, care este impactul ecponomic şi care 
este finalitatea. Ca să nu fim puşi în situaţia de a aloca o sumă, ca apoi să o împărţim 
în mod egal pe cele 4 capitole. Că poate avem solicitări de proiecte, de tipuri de 
proiecte interesante pentru cetăţenii municipiului Focşani. 

La capitolul I, sau la capitolul II, mai multe sau mai puţine. Astfel încât 
alocarea acestor fonduri pe cele 4 capitole să satisfacă nevoia de finanţare pentru 
toate ONG-urile care doresc să scrie acolo. 

De aceea eu vă propun, să nu renunţăm la aceste finanţări, dar să le discutăm în 
iunie, cu un termen destul de larg pentru ONG-uri, de a depune tipuri de proiecte ca 
să vedem în ce zonă doresc să activeze dânşii”. 

 
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „pot să dau o replică cât se poate de 

scurtă. 
D-nule consilier Bâcu, m-aş bucura şi eu ca toate investiţiile pe care le-am 

prevăzut noi anul acesta în buget să fie realizate. Din păcate nu cred că a fost vorba 
de a lua noi bani de la investiţii şi a aloca în altă parte pentru că aşa ne-am gândit 
noi.Ci pur şi simplu că nu au putut fi realizate acele investiţii. Iar motivele sunt 
diverse. Cele mai multe ţin de … ştiu eu, şi de contractare, şi de procedura de 
achiziţie, care de multe ori poate să dureze. 

Trebuie să mai ţineţi cont că, v-am dat şi exemple la comisie şi o să spun şi 
aici. 

Dau un singur exemplu de proiect care din punctul meu de vedere a însemnat 
un mare succes pentru municipalitatea noastră, Festivalul Vin la Teatru, organizat de 
nişte tineri actori care au umplut timp de 2 săptămâni, în cei 2 ani, sălile de teatru ale 
Teatrului Municipal Mr.Gh.Pastia. 

Am văzut foarte mulţi tineri în acele săli de teatru, evident, intrarea a fost 
liberă. Nu se întâmplă acelaşi lucru şi la reprezentaţiile Teatrului Municipal Focşani. 
Se mai întâmplă, dar nu cu tineri … pentru că preţurile sunt destul de piperate, la 
reprezentaţiile marilor teatre naţionale, Iaşi, Bucureşti, ş.a.m.d. 

Nu cred că este foarte târziu şi în iunie, dacă stăm să ne gândim, dar, dragi 
colegi, dacă eu nu ridicam această discuţie, cu siguranţă nu am fi discutat nici la 
iunie. 

Nu mai spun că anumie proiecte sunt într-un calendar anual, care nu poate 
aştepta, după cum ne gândim noi. Hai să mai vedem ce proiecte ne mai prezintă 
ONG-urile ş.a.m.d.  

Nici nu am fost obişnuiţi. Am avut doar 2 ani de zile în care am alocat astfel de 
fonduri. ONG-urile din municipalitate nu prea sunt obişnuite să primească fonduri. 
Nu există o tradiţie la municipiul Focşani, în a acorda astfel de fonduri an de an, mai 
ales pe anumite capitole.  

Este adevărat că eu sunt membru în acea comisie şi am văzut proiecte şi 
neserioase, ştim foarte bine acest lucru. Dar asta nu înseamnă că nu putem să alocăm 
o sumă, poate nu sunteţi de acord cu suma pe care am propus-o. Sunt de acord să 
discutăm pe  cuantumul ei, dar să nu alocăm nimic, în speranţa că, lasă că o să vină 
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ONG-urile. ONG-urile nu o să vină şi o să ne trezim, numai bine că nu-i interesează 
să sprijinim ONG-urile”. 

 
D-nul consilier Lilian Ilie: „voiam să vă spun că am remarcat, studiind 

proiectul de buget de multe ori a bugetului alocat pentru o persoană cu dezabilităţi, cu 
handicap, normă de hrană şi altele, dar din păcate am remarcat şi o diminuare a 
bugetului acordat pentru partea culturală. Şi aici mă refer la Ateneul Popular 
Mr.Gh.Pastia. În care, faţă de anul trecut , bugetul s-a redus la jumătate. 

De asemenea, remarc că, nici anul acesta pianul atât de necesar pentru 
activitatea Ateneului, nu a fost prins în bugetul alocat, cu toate că, am înţeles că s-a 
depus către Primărie, de către instituţia Ateneu o solicitare în acest sens, pentru ca 
acest pian, care am înţeles că ajunge undeva la 20 şi ceva de mii de Euro, să poată fi 
achiziţionat. 

În acest sens, aş vrea să-l întreb pe d-nul viceprimar Iorga, am înţeles că dânsul 
se ocupă de partea culturală a municipiului Focşani, să ne spună şi nouă de ce s-a 
redus bugetul la jumătate şi acest pian … 

D-nule viceprimar, aţi susţine un proiect de hotărâre împreună, pentru 
achiziţionarea acestui pian?” 

 
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „stimate d-nule consilier, pot să vă 

spun că bugetul nu a fost redus la jumătate, din ceea ce ştiu eu. Au fost alocate nişte 
sume suplimentare anul trecut pentru nişte activităţi culturale şi dacă nu mă înşel 
bugetul a rămas cam acelaşi, diferenţele sunt foarte mici. 

L-am văzut şi pe d-nul director Gheorghiţă, dacă poate să-mi confirme acest 
lucru … 

Într-adevăr, să ştiţi că s-a discutat despre pian. Avem un buget, îl ştim cu toţii, 
am discutat-o şi data trecută, am discutat-o şi acum o jumătate de oră în comisie. 
Doar de dragul de a face puţin spectacol, nu cred că era necesar să mai discutăm 
despre pian. 

Eu pot să vă spun că sunt unul din cei care îmi doresc un pian la Ateneu.Dar 
îmi doresc un pian la Ateneu, un pian de calitate şi mi-l doresc în momentul în care 
avem această sumă să o investim. Şi sunt convins că şi colegii şi conducerea 
Primăriei vor investi într-un pian, cât de curând. 

Dacă tot am ajuns aici şi îmi permiteţi, despre acest buget care a fost puţin 
controversat pot să spun că salut ideea şi noutatea de a investi o sumă generoasă din 
buget pentru reabilitarea infrastructurii stradale din municipiul Focşani, care ştim 
foarte bine că lasă de dorit şi este sub orice critică…” 

 
D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „d-nule vice, nu este chiar aşa în Focşani-

ul acesta, sub orice critică drumurile. 
Acestea 5 drumuri proaste pe care le-a lăsat în urmă VEGA, restul …Hai să 

luăm bulevardele, hai să luăm 40 … 80 de străzi pe care le-am făcut noi, unde lasă de 
dorit infrastructura  din Focşani ?....”  

 
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „d-nule Primar, eu vorbesc de … ” 
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D-nul Primar Decebal Bacinschi: „dacă vorbim, hai să vorbim bine 
documentaţi. Haideţi să vorbim cinstit. Nu am nimic împotrivă. Dezastrul, sunt acelea 
cu care m-a lăsat VEGA cu ele în gât …” 

 
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „acelea, trebuie să le facem…” 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „dar restul, nu vede nimeni că s-a făcut. 
Intraţi de la Măgura, mergeţi pe Comisia Centrală, Moldova, Republicii, Cuza 

Vodă, Eminescu, Ana Ipătescu. Intraţi în zona astălaltă, Crângului, Oviedeniei, toate 
acestea nu-s făcute noi nouţe?  

Se mergea acum câţiva ani de zile pe bolovani pe Ştefan cel Mare. Tăbăcari-ul 
nu avea nimic, Tănăsescu, toate zonele acelea. Astea nu-s făcute domnule ?” 

 
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „d-nule Primar, staţi puţin, că eu nu 

am vrut să … nu am avut nici măcar o vagă idee să vă jignesc cu ceva sau să vă acuz 
de ceva. Vorbesc de străzile, care ştim foarte bine că sunt într-o situaţie destul de 
proastă. Vorbim de SUD, de Laminorul. Sunt pe la Gară câteva străzi, sunt. Vorbim 
de vestita str.Odobeşti, Mărăşeşti …” 

 
D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „dacă am avut bugetul acesta … discutăm 

de 1 miliard … avem atâtea probleme în oraşul acesta … hai să luăm şi o cobză, să 
luăm şi un ţambal şi să facem un spectacol !  

În loc să bag bani unde trebuie, bag bani în … 
Este nemulţumit d-nul Gheorghiţă ! 
Eu sunt nemulţumit de activitatea lui …” 
 
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „să continui, ca să închei. Sunt 65 de 

străzi care trebuie făcute, ştim foarte bine. 
D-nule Primar, îmi cer scuze. Nu am avut nici cea mai vagă idee să vă aduc 

vreo ofensă dvs. Găsesc bugetul, dacă nu foarte echilibrat, îl găsesc foarte sănătos şi 
pot să spun că este un buget pentru Focşani, dar şi pentru focşăneni ” 

 
D-nul consilier Lilian Ilie: „d-nule Primar, să înţeleg că astea se justifică, 

nemulţumirea faţă de activitatea d-nului Gheorghiţă, rezidă şi în diminuarea 
bugetului, sau eu ştiu, reducerea … şi se mai aude că se doreşte comasarea activităţii 
Ateneului Popular Mr.Gh.Pastia în subordinea Teatrului Municipal. Într-o entitate 
comună, dar condusă de un singur manager. 

 Voiam să vă spun şi din ceea ce ştiu, Mr.Gh.Pastia a lăsat ca cele două 
instituţii de cultură să fie administrate separat şi să rămână ca persoane juridice şi nu 
să fie o singură persoană juridică cu un singur buget. 

În alt sens de idei, eu  … d-nul viceprimar Iorga, nu mi-a dat un răspuns, dacă 
susţine alături de mine, alături de noi, un proiect de achiziţia acestui pian care este 
necesar pentru Focşani? ” 

 
D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „vă rog, să verificaţi. La o populaţie de 

nici 100000 de locuitori, ce municipii din România mai are 4 unităţi de cultură ? 
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4 unităţi de cultură. Cheltuim peste 30 şi ceva de miliarde cu aceste unităţi de 
cultură din municipiul Focşani şi toţi vorbim de cultură, cultură, cultură ! 

Mai cheltuim vreo 30 de miliarde lei la Cantina de Ajutor Social. Mă costă 168 
miliarde lei, vorbesc în bani vechi protecţia socială. Mă costă 25 miliarde şi cu 6,  
31 miliarde, sportul, şi haideţi să vedem ce mai facem în oraşul acesta, dacă mai vrem 
să mai facem ceva!  

Eu nu am nimic împotrivă! Dvs. hotărâţi! Eu nu am nimic împotrivă!  
Dar am impresia că banii nu se duc acolo unde trebuie. 
Şi am greşit eu. Că din 2000, ţin cu dinţii de aceste 4 unităţi de cultură, că nu 

trebuia să mai fie niciuna la ora actuală! Poate trebuia să fie Teatrul, atât! ” 

D-nul Radu Niţu : „îl invit pe d-nul Gheorghiţă la Şcoala Ştefan cel Mare.  

Noi avem acolo un pian foarte bun, acordat un pic, e vechi, dar este sănătos şi 
pe d-nul Ilie, că tot aşa … şi-l dăm în transfer, fără probleme. Vă rog eu frumos! Şi 
mai este şi Liceul de Tăttărăscu, care are aşa ceva şi puteţi da, şi terminăm discuţia 
asta, pentru că stăm într-un pian acum în Consiliul Local, pentru … 

Vă rog d-nule Gheorghiţă, aţi mai fost în şcoală la noi… vă rog, veniţi mâine, 
îl vedeţi şi cred că este o piesă foarte bună pentru Teatru”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ d-nule Lilian Ilie, cu mare plăcere, 
pentru rectificarea bugetară din vară, vă susţin. 

Şi susţin acest proiect … în încercarea de a cumpăra un pian la Ateneul din 
municipiu”. 

 
D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „eu fac propunerea. 
Luăm 2 piane. Luăm unul şi la Teatru.  
Eu vă promit că fac la rectificarea bugetară să luăm 2 piane. Numai să-mi 

spuneţi, cu coadă lungă sau scurtă, că nu mă pricep!” 
 
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „iar următoarea propunere este să 

trecem la votarea bugetului, că ne apucă dimineaţa” 

 D-nul consilier Gabriel–Ionel Necula: „într-adevăr s-a discutat despre unirea 
Teatrului cu Ateneul, dar s-a discutat şi despre unirea Pastoralei, sub o singură 
cupolă, care se va numi, sub acordul nostru Centrul Cultural Focşani. 

Iar din economiile care se vor realiza din faptul că: Ateneul are 2 contabili şi 
un om la personal, Teatrul are un contabil şi un om la personal, nu mai vorbim de 
director. Pastorala, are un contabil şi un om la personal ş.a.m.d., vom cumpăra şi un 
pian la rectificarea din luna a şasea. 

În paralel la Direcţia de dezvoltare, avem un singur om la contabilitate la 270 
de oameni. Deci, o restructurare era nevoie şi va fi luna viitoare”. 
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D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „am aşteptat să aud majoritatea 
părerilor colegilor pentru a prezenta şi punctul meu de vedere vis-a-vis de acest 
buget. 

Eu îl consider mai degrabă un buget în inerţie pentru că nu văd nici o direcţie 
strategică pe care acest buget să o îmbrăţişeze chiar dacă am primit o carte foarte 
frumoasă dedesubt. Nu simt că Focşani-ul se gândeşte la ce să facă să-şi mărească 
veniturile, ci pur şi simplu să mai facem nişte străzi aşa cum a spus d-nul Primar, au 
fost făcute străzi în Focşani. 

Mai facem şi anul acesta câteva, evident, să ne ocupăm de instituţiile de 
cultură, să ne ocupăm de asistaţii noştri sociali, dar de a creşte veniturile la acest 
buget, din păcate nu văd nimic, şi în consecinţă, investiţiile private, nu, IMM-urile, 
nu sprijinite, ONG-urile,  nu. 

Eu personal, mă voi abţine la acest buget”. 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „am o rugăminte, dacă tot aţi venit cu 

această idee, veniţi cu propuneri de mărirea bugetului.  
Să ştim şi noi în ce direcţie să ne îndreptăm! 
Haideţi vă rog eu frumos, să ne spuneţi şi nouă!”  
 
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „vreţi să vă spun acum d-nule 

Primar? 
Am spus de la prima consultare, să ne preocupăm de acest fond pentru ajutor 

de minimis. 
Este minimum pe care-l puteam să-l facem! 
Nu vă mai spun, dacă nu mă înşel, în Baia Mare se pun la dispoziţie terenuri 

gratuit celor care vor să vină să investească. Este adevărat că noi nu avem oameni 
care să stea la uşa Primăriei, dar nici nu i-am căutat! 

Vreau să spun aşa. Este un investitor local care a făcut o investiţie de peste 4 
milioane de Euro capital autohton, sută la sută şi noi nu ne-am învrednicit să ne 
ducem şi să-i prezentăm posibilitatea de a lua aceste …  

Am aşteptat să vin aici. 
Da d-nule Primar, facilităţile fiscale pot reprezenta un ajutor pentru sectorul 

economic”. 
 
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „cum măreşti veniturile?” 
 
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „D-nule Bogdan, eu nu sunt contabil 

ca dvs. dar ştiţi foarte bine, în momentul … nu-i vorba de matematică, este vorba de o 
scutire la impozit la clădire şi teren care se întorc pe partea cealaltă, prin taxe taxe şi 
impozite care se plătesc! 

Nu vreţi să facem, nu este nici un fel de problemă, bugetul acesta va muri în 
continuare încetul cu încetul, suntem pe scădere uşoară de la an la an şi o să ne trezim 
că nu o să mai avem să dăm nici această sută de miliarde pe care o repartizăm pe 
investiţii”. 
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D-nul Primar Decebal Bacinschi:„aţi fost viceprimar, nu vă supăraţi,  
spuneţi-mi şi mie, 2013, 2014, 2015, dacă puteţi să ştiţi, dacă nu vă pun eu la 
dispoziţie, nici o problemă. 

Datorită faptului că din 2004, eu tot sunt în opoziţie şi nu am primit nici un ban 
de la guvernele care au fost, singura soluţie a fost să aduc fonduri europene. 

Şi m-am zbătut cu opoziţia, aşa cum a fost. Numai eu ştiu, că mă dădea pe uşă 
şi intram pe o alta înăuntru. Spuneţi-mi şi mie, care este valoarea fondurilor europene 
în aceşti ani care i-am adus în Focşani? 

Eu. Eu cu mâna mea i-am adus? 
Spuneţi-mi şi mie suma? ” 
 
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „am avut nişte discuţii, ca să vă spun 

cu colegi de-ai mei, hai să nu mai spun … cu cetăţenii municipiului Focşani, care vă 
acuzau că nu aţi adus suficienţi bani pe proiecte europene în Focşani …” 

  
D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „haideţi, spuneţi …” 
  
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „nu, nu, lăsaţi-mă să termin. 

Întâmplător era în favoarea dvs.!  
Am spus că greşesc. Au fost aduse multe fonduri în Focşani. Finanţări 

europene.  
Din păcate, ceea ce ne-a spus şi consultanta care a realizat această carte 

frumuşică, este că acele fonduri, majoritatea au fost în 98% cu 2. Fonduri care nu au 
fost puse într-o strategie, care nu aduc plus valoare municipalităţii locale. 

Eu nu spun că nu sunt bune. Şi străzile pe care le-aţi făcut sunt bune. Şi această 
centrală termică este bună. Dar, haideţi să le punem într-o strategie şi să ne ţinem de 
ea. 

Din păcate nici în urma şedinţei la care dvs. aţi lipsit şi l-am rugat pe d-nul 
Secretar să ne prezinte un raport la vechea strategie să vedem şi noi, ce s-a făcut, de 
ce nu s-a făcut. Că poate sunt anumite realităţi care ne fac pe noi să vorbim la o masă 
aici, fără a avea elementele la îndemână. Şi poate nu există rea voinţă sau neştiinţă, 
cum concep unii, poate că nu există mijloace fizice pentru a realiza aceste strategii 
frumoase. 

Şi atunci am fi şi noi de acord ca în viitorul mandat, când va veni cineva să ne 
propună o strategie să-i spunem: d-nule, nu putem să realizăm zona metropolitană, 
din diferite motive. Nu putem să facem, eu ştiu, alte direcţii strategice, nu putem să le 
atingem, pentru că sunt alte probleme.  

Asta este.  
 
D-nul consilier Radu Niţu: „aţi mai spus asta, vorbiţi la obiect  …” 
 
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „D-nule Niţu, eu nu v-am întrerupt pe 

dvs., da ! 
Da, vorbim la obiect.  
Îmi pare rău, nu pot să mă ridic, să mă uit la toţi, dvs. sunteţi după d-na Cucu, 

da! 
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Asta este toată discuţia. Nu vorbesc că nu s-au făcut lucruri, că nu s-au adus 
bani în Focşani …   ” 

 
D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „d-nule consilier, vreau să ştiţi un lucru. 
Aceste proiecte au fost aprobate pe baza strategiei pe care noi am avut-o. Nu  

ne-a dat nimeni nici un ban decât atunci când am prezentat această strategie. Vă rog 
să mă credeţi. Această strategie a fost foarte bună, care am avut-o până acum. 

Pe baza acestei strategii au fost aprobate toate proiectele pe care le-am obţinut. 
Că au fost sociale, că au fost de drumuri şi poduri, că au fost economice. Au fost 
toate pe baza acestei strategii. Strategia a stat la baza aprobării acestor proiecte”. 

 
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „d-nule Primar, o singură frază mai 

spun şi atât. 
Dacă s-au făcut toate finanţările, toate au fost în spiritul acestei strategii, de ce 

am asfaltat atâtea străzi în Focşani, pe care am venit să le spargem cu sistematizare şi 
cu reţele înlocuite la căldură. 

Este un exemplu de proiect  în care noi, părerea mea, că am irosit banii. 
Trebuia să aşteptăm mai întâi să schimbăm pe căldură, toată infrastructura de 
dedesubt, şi după aceea să spargem străzi, să facem străzi …” 

 
D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „nu vă supăraţi, înseamnă că nu aţi depus 

niciodată proiecte şi nu ştiţi cum se aprobă proiectele acestea …” 
 
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „nu am depus, recunosc …” 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „în 2009 am depus un pachet de proiecte. 

Consiliul Judeţean a depus un pachet de proiecte. Modul cum ele au fost verificate, 
aprobate şi pornite în lucru, asta nu a mai depins de noi. 

V-am dat un exemplu. 
Acum vin cei de la CUP cu al doilea program de refacere reţele de alimentare 

cu apă în judeţul Vrancea, inclusiv în municipiul Focşani. 
Vor intra pe nişte străzi pe care noi le-am reabilitat. 
De unde să ştim noi că acel proiect era aprobat. De unde să ştim. Şi să găsim 

soluţii. 
O să venim pe trotuar, o să fim deacord să spargă strada în condiţiile în care 

refac întreaga suprafaţă. Haideţi să luăm de exemplu str.Vâlcele, da ! 
Str.Vâlcele a fost tras asfalt din nou pe ea. Pe b-dul Cuza Vodă. O bandă 

întreagă a fost răzuită şi turnat din nou. 
Se fac nişte compromisuri, în funcţie de situaţii. Nu poţi să dai cu piciorul la 

nişte astfel de investiţii, părerea mea este. Şi nu ştiu dacă dvs. eraţi în locul meu, dacă 
aţi fi renunţat la astfel de investiţii” 

 
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, 

nefiind adoptat cu 18 voturi „abţineri”. 
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Se supune la vot amendamentul d-lui consilier  Gabriel-Ionel Necula, se adoptă 
cu 14 voturi „pentru” şi 4 voturi „abţinere” din partea d-lor consilieri Tudorel-Daniel 
Trofin, Lilian Ilie, Gheorghiţă Berbece, Dan Buzoi. 

 
  Se supune la vot amendamentul d-lui consilier  Tudorel-Daniel Trofin, şi nu 

se adoptă cu 14 voturi „abţineri” şi 4 voturi „pentru” din partea d-lor consilieri 
Tudorel-Daniel Trofin, Lilian Ilie, Gheorghiţă Berbece, Dan Buzoi.   

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

Gabriel-Ionel Necula şi se adoptă cu 14 voturi „pentru” şi 4 voturi „abţinere” din 
partea d-lor consilieri Tudorel-Daniel Trofin, Lilian Ilie, Gheorghiţă Berbece, Dan 
Buzoi, devenind hotărârea nr. 36. 

 

 Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
aprobarea utilizării, în anul 2015, a excedentului bugetului local rezultat la 
încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent; 

D-nul consilier Lionida Milea:  „ am observat aici, acum, eu nu ştiu cum s-au 
repartizat străzile, mă leg mereu de străzi, că, ori sunt foarte bune, ori se merge cu 
cizmele, ori s-a luat în varianta că unele străzi sunt mai puţin bune sau unele sunt 
foarte … 

Dacă era vorba de un excedent bugetar, este vorba de un excedent bugetar. Mă 
gândesc, de ce nu am trecut străzile care au rămas de anul trecut? 

Văd aici că doar o singură stradă, str.Trotuş, care într-adevăr, pe strada asta se 
merge în cizme de cauciuc, şi str.Vrâncioaia nu este trecută …? 

Str.Păun Pincio, Vrâncioaia, care vin de anul trecut ? Eu aş fi văzut aşa, străzile 
care vin de anul trecut, fiind banii deja existenţi de anul trecut, să terminăm străzile 
de anul trecut şi după aceea să trecem la alte străzi. 

Mai mult de atât, str.Trotuş, este … am votat bugetul, este prinsă în bugetul de 
2015 şi o văd şi la excedentul bugerat ? 

Înţeleg, se fac 2 străzi acolo? sau … de ce este prinsă şi aici este prinsă şi în 
buget? 

Eu am în faţă bugetul şi văd că este prinsă şi în buget şi este prinsă şi aici? Şi 
zic, de ce nu s-au trecut străzile: Păun Pincio, Vrâncioaia, Oituz, Cincinat Pavelescu, 
Milcovul. Erau multe străzi pe care noi le-am trecut, le-am trecut. De 2 ani le trecem 
şi le scoatem ”. 

 D-nul consilier Gabriel–Ionel Necula: „ d-nule consilier, lista de investiţii din 
bugetul care este propus, sunt toate străzile, inclusiv cele 7 străzi de anul trecut. 
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Aici la punctul la care ne referim azi, este … de unde sunt finanţate. Astea sunt 
finanţate din excedentul anului trecut şi celelalte sunt finanţate din bugetul anului 
acesta. Deci, practic sunt toate străzile”. 

D-nul consilier Lionida Milea:  „d-nule Viceprimar, eu am înţeles, problema 
era că banii aceştia există, ne putem apuca de ele, ceilalţi bani nu există încă toţi …” 

 D-nul consilier Gabriel–Ionel Necula: „toţi banii. Odată ce aprobăm bugetul 
sunt toţi banii, numai că nu sunt toţi azi…” 

D-nul consilier Lionida Milea:  „puteam să începem cu străzile care aveam să 
le terminăm …” 

 D-nul consilier Gabriel–Ionel Necula: „toate sunt …” 

 D-nul consilier Lionida Milea: „sau unele le începem şi nu le mai terminăm?” 

 D-nul consilier Gabriel–Ionel Necula: „numai că astea sunt din excedent” 

D-nul consilier Lionida Milea: „şi asta-i trecută de 2 ori, de asta …o văd şi 
aici, o văd şi trecută în buget …” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 
voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 37.  
 

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu 
frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din 
bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18  
voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 38.  

 

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
aprobarea alocării sumei de 5.000 lei din bugetul local al municipiului Focşani 
pe anul 2015 pentru organizarea sărbătorilor de primăvară - 1 şi 8 Martie 2015;  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18  
voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 39.  
 

Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind alegerea 
unui preşedinte de şedinţă pentru Consiliul local al municipiului Focşani pe o 
perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2015;  

Preşedinte de şedinţă dl. Ionuţ Mersoiu, solicită propuneri pentru alegerea 
unui preşedinte de şedinţă. 
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D-nul consilier Radu Niţu: „propun pe d-na consilier Elena-Luminiţa 
Balaban”. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18  
voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 40.  
 
 
           
          Secţiunea a II a – discuţii, declaraţii politice 
 

Preşedinte de şedinţă dl. Ionuţ Mersoiu:  „solicit înscrieri la cuvânt pentru 
punctul discuţii şi declaraţii politice”. 
 

 
Se înscrie: d-nul consilier Radu Niţu. 
 
D-nul consilier Radu Niţu: „ aş avea 4 probleme de ridicat: 
1. Obligativitatea să răspundă cei care au telefon de serviciu la cetăţeanul care 

este apelat. 
Sunt persoane care au din Primărie, consilieri locali, mi s-a adus la cunoştinţă 

de cetăţeni, că nu răspund la telefon când sunt apelaţi. Este o obligativitate.  
Nu vor să răspundă, să lase telefonul, pot să lase şi funcţia, ca să aibă loc 

altcineva. 
2. Şedinţele, şi din ianuarie am văzut şi din februarie şi dacă ne uităm în sală 

acum, sunt foarte puţini şefi de deconcentrate care sunt prezenţi în sală. 
D-na Baciu, noi am mai avut o discuţie pe problema aceasta şi v-aş ruga d-na 

director, haideţi … s-a discutat bugetul anului acesta, acum în luna asta, se discută o 
serie de proiecte care sunt de interes pentru cetăţenii municipiului Focşani şi trebuie 
să le cunoască fiecare, pe fiecare componentă în parte şi pentru ceilalţi cetăţeni, nu 
numai pe domeniul respectiv al dumnealui. 

Cred că este necesar ca la şedinţele de Consiliu local să fie prezenţi. Mai avem 
şi noi câteva probleme ca şi consilieri, nu le mai ridicăm în plen, aici, cum ridică  
d-nul Milea. Puteam să le discutăm, de exemplu în sală cu X, Y, Z şi le lămuream 
foarte uşor. 

Părerea mea este, să fie prezenţi din luna martie, din luna februarie, că mai 
avem o şedinţă, să fie chiar prezenţi. 

Se cunosc din timp şedinţele de Consiliu local. Sunt mai bine organizate am 
văzut şi o ţin ca şi timp, nu foarte mult şi nu cred că este o problemă dacă stă o oră 
aici la Consiliul local sau o oră jumătate. 

3. La staţia Abator trebuie semnalizată corespunzător, plus plancarda cu mersul 
autobuzului, care este nr.2. 

Şi de asemenea, pe partea dreaptă, pe partea Abatorului trebuie pus un bec. 
Pentru că nu este semnalizare corespunzătoare. 

4. D-nule Milea, e vorba de cetăţenii … acolo unde veniţi şi dvs. 
Maşinile care fac transport judeţean nu mai respectă traseul Focşani. Opresc 

unde vor şi când vor. 
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Aş ruga, d-nule Primar, d-nii de la noi, de la Primărie, să verifice un pic 
îmbarcarea şi debarcarea cetăţenilor, celor care fac transport judeţean, refer. 

Noi am aprobat aici la Consiliul local o hotărâre unde am stabilit pe anumite 
străzi să se circule, şi ei acum … am observat, peste tot, opresc, iau şi cetăţeni care 
merg pe ruta RATL-ului şi cred că ar trebui să verificăm mai bine această problemă. 

Aceste 4 probleme”. 
  
 Preşedinte de şedinţă dl. Ionuţ Mersoiu, constată că au fost epuizate 

punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor 
pentru participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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