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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 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 26.02.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 
nr.272/20.02.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 consilieri.  
 Absentează d-nul consilier: Lilian Ilie, care este în delegaţie, în interes de 
serviciu, în afara localităţii. 

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 18.02.2015. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 
  
    La şedinţă participă: 
 

 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani; 
 d-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane; 
 d-na Simona Poieană – Inspector Compartimentul buget, contabilitate; 
 d-na Cristina Dăscălescu – Şef 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 Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 
 d-na Andreea Dulhan – Inspector Serviciul Urbanism; 
 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local; 
 d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 
 d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine; 
 d-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală; 
 d-nul Adrian Imireanu – Inspector  Compartiment Proiecte; 
 d-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale; 
 d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani; 
 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  
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 d-nul Sorin Francu – Director Teatrul Municipal Mr.Gh.Pastia Focşani; 
 d-nul Săndel Ghiuţă – Director Serviciul public comunitar de evidenţa 

persoanelor 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 Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani; 
 d-nul Ion Gheorghe -  Director Poliţia Locală Focşani; 
 d-nul Marian Rădulescu – Director Clubul Sportiv Municipal Focşani; 
 d-nul Gheorghe Vasilescu – Director SC CUP SA Focşani;  
 d-nul Fane Popa – Director Administraţia Pieţelor Focşani;  
 d-nul Săndulachi Dumitru – Director Corul Pastorala 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 20 puncte: 
 
1. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar elevului Bran 
Marius Cătălin de la Colegiul tehnic „V. D. Cotea" ;  
 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea preului local de facturare a energiei termice 
furnizată populaţiei prin sistem centralizat, în municipiul Focşani;  
 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 
municipiului Focşani nr. 55/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru realizarea obiectivului de investiţii „Sistematizare şi împrejmuire Colegiul 
Unirea " din municipiul Focşani, judeţul Vrancea; 
  
4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului 
Focşani pe anul 2015, a sumei de 50 mii lei pentru organizarea, în perioada 7-10 mai 
2015, a Săptamânii Europene a Fraternităţii;  
 
5. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focşani nr. 156/335/30.10.2012 privind aprobarea depunerii proiectului 
"Crearea Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică a municipiului Focşani" 
şi a cofinanţării cheltuielilor legate de proiect, modificată prin HCL nr. 164/343/2012 şi 
nr. 89/2014; 
 

6. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focşani nr. 116/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și 
numărului de personal pentru Primăria Municipiului Focşani, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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7. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Colegiului Tehnic 
„Gheorghe Asachi" Focşani a două posturi, în vederea promovării persoanelor încadrate 
pe aceste posturi într-o treaptă superioară;  
 
8. proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului local al 
municipiului Focşani nr. 362/2013 privind constituirea Consiliului Comunitar 
Consultativ al Municipiului Focșani şi aprobarea regulamentului de organizare şi 
funcţionare al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
9. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 şi 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;  
 
10. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea 
terenurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Focşani, transmise în folosinţă 
pe durată nedeterminată şi fără plată, organizaţiilor cooperaţiei de consum şi 
meşteşugăreşti și asociaţiilor meşteşugăreşti;  
 
11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 
Focşani nr. 329/31.10.2013 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Focşani;  
12. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în 
suprafață de 27,00 mp, situat în Focşani, bdul Independenţei nr. 43, bl. 43, judeţul 
Vrancea, T. 56, P 3485 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către 
domnul Chirilă Niculae;  
 
13. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în 
suprafaţă de 48,00 mp, situat în Focşani, str. Dr. Telemac nr. 4, judeţul Vrancea, T. 190, 
P. 10348 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Dragomir 
Silviu Nicu;  
 
14. proiect de hotărâre privind însuşirea completărilor şi modificărilor aduse anexei la 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 168/2012 privind însuşirea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani, 
modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 106/285/2012, nr. 
139/318/2012, nr.178/357/2012, nr.198/377/2012, nr.22/2013, nr.46/2013, nr. 80/2013, 
nr.131/2013, nr.188/2013, nr.212/2013, nr.256/2013, nr.276/2013, nr. 349/2013, 
nr.381/2013, nr.28/2014, nr.38/2014, nr.93/2014, nr.122/2014, nr. 187/26.06.2014 şi 
nr.277/30.10.2014;  
 

15. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea 
imobilului monument istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-06416 din Focşani, 
str. Cuza Vodă nr. 6, aflat în proprietatea domnilor Plăcintă Sorin Nicolae şi Plăcintă 
Adina Maria; 
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 16. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării garsonierei situată în Focşani, strada 
Ulmului nr. 7, ap. 11 înscrisă în CF 51902-C1-U4 UAT Focşani şi a boxei înscrisă în 
CF 51902-C1-U15 UAT Focşani către familia Butunoi Marius Gabriel şi Butunoi 
Tudorela;  
 
17. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 
repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice 
de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată şi modificată şi a 
Hotărârii Consiliului Local nr. 27/29.01.2015 privind aprobarea listei de priorităţi;  
 
18. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Focşani să 
încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa din fondul locativ de stat 
situată în Focşani, bdul. Bucureşti nr. 27, blocul L1 - ap. 16, în baza prevederilor Legii 
locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată, a Decretului lege nr. 61/1990 şi a Legii 
nr. 85/1992 cu modificările şi completările ulterioare;  
 
19. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării publicului 
nr.60863 din 08.12.2014 privind documentaţia P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal „Construire bloc de locuinţe cu spațiu comercial la parter şi regim de înălţime 
S+P+5E şi împrejmuire" - Focşani, intravilan, str. Mare a Unirii nr. 40A;  
 
20. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării publicului 
nr.67953 din 08.12.2014 privind documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal „Construire imobil birouri P+2E"- Focşani, intravilan, str. Cuza Vodă, T 101, P 
5421/59335; 
  

Secţiunea a II a - discuţii, declaraţii politice. 
 
 
D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „am rugămintea ca la primul punct de pe 

ordinea de zi,în urma discuţiilor purtate cu grupul PSD, aş dori să fie şi dânşii co-
iniţiatori la primul proiect de pe ordinea de zi ”. 

 
Nu sunt discuţii şi se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 20 de voturi 

“pentru”. 
 

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
acordării unui sprijin financiar elevului Bran Marius Cătălin de la Colegiul tehnic 
„V. D. Cotea" ;  

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „elevul este în sală, dacă doreşte să 
spună câteva cuvinte”. 

 
  Bran Marius-Cătălin: „Mulţumesc Consiliului Local Focşani pentru sprijinul 
acordat. Pentru mine contează foarte mult”. 
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  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 
voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 41. 
 
 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
preului local de facturare a energiei termice furnizată populaţiei prin sistem 
centralizat, în municipiul Focşani; 

 
D-nul consilier Gabriel- Ionel Necula: „aş dori să fac un amendament, în sensul 

în care, aplicativitatea proiectului să fie de la 1 mai, nu de la data prezentei hotărâri”. 
 Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, nefiind 

adoptat cu 20 voturi „abţineri”. 
 
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier  Gabriel-Ionel Necula, şi se adoptă 

cu 20 voturi „pentru”. 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier  Gabriel-

Ionel Necula şi se adoptă cu 19 voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere” din partea d-nului 
consilier Gheorghiţă Berbece,  devenind hotărârea nr. 42. 

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

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 55/2014 pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 
investiţii „Sistematizare şi împrejmuire Colegiul Unirea " din municipiul Focşani, 
judeţul Vrancea; 
 

D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu, părăseşte sala pentru moment, nu este prezent 
la votare. 

 
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 43. 
 
 
 Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
alocării, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015, a sumei de 50 mii 
lei pentru organizarea, în perioada 7-10 mai 2015, a Săptamânii Europene a 
Fraternităţii;  
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 44. 

 
Intră în sală d-nul Ioan-Liviu Oloeriu. 
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Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
art. 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 
156/335/30.10.2012 privind aprobarea depunerii proiectului "Crearea Centru 
Naţional de Informare şi Promovare Turistică a municipiului Focşani" şi a 
cofinanţării cheltuielilor legate de proiect, modificată prin HCL nr. 164/343/2012 şi 
nr. 89/2014; 
 
  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 45. 
 
 
 Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 116/2013 
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și numărului de personal 
pentru Primăria Municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 46. 

 
 
 Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 
transformarea în statul de funcţii al Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi" Focşani 
a două posturi, în vederea promovării persoanelor încadrate pe aceste posturi într-
o treaptă superioară;  
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 47. 

 
  
 Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
art.1 al Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 362/2013 privind 
constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Focșani şi 
aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, cu modificările 
şi completările ulterioare;  
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 
Voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 48. 

 
 
 Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
anexei nr. 1 şi 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;  
 
 D-nul consilier Lucian Moraru: „fac menţiunea să nu particip la vot. Am interes 
personal”. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 49. 
 
 
 Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului privind concesionarea terenurilor ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Focşani, transmise în folosinţă pe durată nedeterminată şi fără plată, 
organizaţiilor cooperaţiei de consum şi meşteşugăreşti şi asociaţiilor 
meşteşugăreşti;  
  
 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „ştiu că s-a menţionat aseară la comisii, dar 
vreau să mai întreb odată şi pentru procesul-verbal, să se menţioneze, dacă au fost 
consultaţi încă odată… cooperaţiile. Au fost consultate aşa cum am solicitat”. 
 
 D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „da. Aşa 
cum v-am informat şi aseară, la comisii, proiectul a fost postat pe site, 30 de zile. Prima 
minută a fost încheiată în 18.11.2014, când a fost proiectul, anul trecut s-a discutat şi 
acum 3 săptămâni proiectul de hotărâre care face obiectul proiectului de astăzi”. 
 
 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „aveau termen să vină cu amendamente, aţi 
discutat …” 
 
 D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „au 
apreciat proiectul ca fiind întocmit întocmai aşa cum este şi Legea nr.1/2005. Nu au 
avut obiecţii, aşteaptă să se adopte, după care să facă menţiuni cu privire la … dacă 
optează sau nu la … să concesioneze întreaga suprafaţă pe care o deţin”. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 50. 

 
  
 Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
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 adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 51. 

 
 
 Se prezintă punctul 12 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 Independenţei nr. 43, bl. 43, judeţul Vrancea, T. 56, P 3485 ce 
aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Chirilă Niculae;  
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 52. 
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 Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 48,00 mp, situat în 
Focşani, str. Dr. Telemac nr. 4, judeţul Vrancea, T. 190, P. 10348 ce aparţine 
domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Dragomir Silviu Nicu;  
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 53. 

 
 
 Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind însuşirea 
completărilor şi modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Focşani nr. 168/2012 privind însuşirea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Focşani, modificată şi completată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 106/285/2012, nr. 139/318/2012, nr.178/357/2012, 
nr.198/377/2012, nr.22/2013, nr.46/2013, nr. 80/2013, nr.131/2013, nr.188/2013, 
nr.212/2013, nr.256/2013, nr.276/2013, nr. 349/2013, nr.381/2013, nr.28/2014, 
nr.38/2014, nr.93/2014, nr.122/2014, nr. 187/26.06.2014 şi nr.277/30.10.2014;  
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 54. 

 
  
 Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 
neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea imobilului monument istoric 
Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-06416 din Focşani, str. Cuza Vodă nr. 6, 
aflat în proprietatea domnilor Plăcintă Sorin Nicolae şi Plăcintă Adina Maria; 
 
 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „aşa cum am discutat aseară în şedinţa de 
comisie, aici voi face un amendament, în sensul exercitării dreptului de preemţiune. 

Am mai avut pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre, la sfârşitul anului trecut. 
Procedura spune că trebuie să ne exercităm acest drept anual. Motiv pentru care îl avem 
din nou pe ordinea de zi. 

Există consens între consilieri în ceea ce priveşte dorinţa noastră de a achiziţiona 
acest imobil. Sigur, legea spune că după exercitarea dreptului de preemţiune va urma 
negocieria cu proprietarul asupra preţului şi alte acte procedurale până la finalizare ”. 

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

adoptat cu 20 voturi „abţineri”. 
 
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier  Cătălin Vrabie, şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”. 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier Cătălin 

Vrabie  şi se adoptă cu 20 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 55. 
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 Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării garsonierei situată în Focşani, strada Ulmului nr. 7, ap. 11 înscrisă în CF 
51902-C1-U4 UAT Focşani şi a boxei înscrisă în CF 51902-C1-U15 UAT Focşani 
către familia Butunoi Marius Gabriel şi Butunoi Tudorela;  
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 56. 
 
 

 Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului 
Local nr. 27/29.01.2015 privind aprobarea listei de priorităţi;  
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 57. 

 
 
 Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 
împuternicirea Primarului municipiului Focşani să încheie contractul de vânzare-
cumpărare pentru locuinţa din fondul locativ de stat situată în Focşani, bdul. 
Bucureşti nr. 27, blocul L1 - ap. 16, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 
114/1996, republicată şi modificată, a Decretului lege nr. 61/1990 şi a Legii nr. 
85/1992 cu modificările şi completările ulterioare;  
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 58. 

 
 
 Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Raportului consultării şi informării publicului nr.60863 din 08.12.2014 privind 
documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire bloc de 
locuinţe cu spaţiu comercial la parter şi regim de înălţime S+P+5E şi 
împrejmuire" - Focşani, intravilan, str. Mare a Unirii nr. 40A;  
  
 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „acest proiect de hotărâre ca şi următorul, şi 
ultimul de pe ordinea de zi, cel puţin în ultima perioadă au iscat destule discuţii. 

Nu trebuie să fie un secret că şi aseară în şedinţa de comisie au fost argumente 
pro şi contra. S-a mai lămurit un aspect în sensul că cel puţin, majoritatea dintre noi sau 
convins aseară că există documente justificative în sensul de drept de proprietate, de 
instanţe de judecată în cele două speţe. 

Clar, din punct de vedere legal, cele două proiecte de hotărâre, îndeplinesc toate 
condiţiile. 
Sigur, astăzi se va discuta şi s-a discutat şi până acum destul de intens referitor la  
oportunitatea celor două proiecte. Şi de fapt, noi asta va trebui astăzi să facem, să 
hotărâm dacă sunt sau nu sunt oportune. 
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În urma discuţiilor de aseară, în urma sesizărilor care au venit şi la noi şi la presă, 
din partea populaţiei, grupul PSD, a decis ca astăzi să se abţină de la vot pentru cele 
două proiecte, în ideea în care, în următoarea şedinţă de comisie sau în următoarea 
perioadă, va trebui să le mai studiem şi să vedem dacă există soluţii alternative sau nu. 

Sigur, poate o soluţie facilă ar fi fost să le eliminăm de pe ordinea de zi, aşa cum 
am făcut cu alte proiecte pe care până acum n-am căzut de acord şi care au iscat destul 
de multe discuţii. Însă, ştim cu toţii, colegii mei consilieri, că acţiunile noastre au 
repercusiuni sau  pot fi atacate ulterior în instanţă şi o asemenea măsură ar fi putut fi 
interpretată ca o eschivare de la răspundere. Ceea ce nu cred, că nici unul dintre noi ne 
dorim. 

Drept pentru care, noi astăzi ne vom abţine, cu siguranţă şi colegii noşti care 
iniţial au fost împotrivă vor avea o poziţie similară, dar vreau să se menţioneze faptul că 
acesta este de fapt o acţiune care să ne permită ulterior să discutăm mai mult pe ele şi să 
vedem dacă sunt soluţii care să mulţumească şi comunitatea şi investitorii. Pentru că şi 
într-un caz şi în celălalt, vorbim de două investiţii care urmează să se implementeze în 
municipiul Focşani. 

 
 D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „vreau să mulţumesc d-nului consilier 
Vrabie pentru decizia pe care a luat-o şi suntem deschişi şi la alte discuţii în viitor şi 
vreau să se înţeleagă foarte clar că, noi ca şi grup UNPR, nu am avut absolut nici o 
implicaţie politică sau … pur şi simplu am dorit să  salvăm Parcul de la Teatru”.   
 
 D-nul consilier Aurel Bâcu: „da, înţeleaptă hotărâre pentru care felicit toţi 
consilierii PSD şi le mulţumesc la toţi. 

Nu voiam să iau cuvântul dar … am aici un tabel cu multe semnături, vreo 54 din 
partea locatarilor Asociaţiei de Proprietari nr.624, cei din preajma construcţiei de la  
str.Culturii, care nu sunt de acord cu ridicarea unei construcţii pe terenul revendicat. 

Trebuia să anunţ faptul că sunt în posesia acestor semnături pentru că cetăţenii 
din zonă m-au mandatat să fac asta în cadrul Consiliului local. 
 Este aici tabelul, îl voi păstra pentru eventualele următoare discuţii şi hotărâri. 

Dar până atunci, aş ruga … pentru că eu m-am simţit aseară puţin jenat în 
comisii. Toată acea navetă între sala de consiliu şi biroul juridic, ca să vedem dacă avem 
hotărâri de instanţă sau nu avem. 
 Până la urmă, se pare că acele hotărâri de instanţă sunt mai secrete decât… şi se 
păstrează 10 ani fără să le vedem. Avem dreptul ? Pentru că noi nu le-am văzut !  

Noi ştim că acele terenuri s-au dat pe bază de decizie la Legea 10. Dar toată acea 
tevatură, pe mine, m-a deranjat. Cel puţin din punct de vedere al modului de lucru dintre 
Consiliul local şi Aparatul de lucru al Primăriei municipiului Focşani”. 

 
  D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „nu aş vrea să comentez decizia 
colegilor. Este opţiunea lor. În schimb eu aş vrea să atrag atenţia unui lucru care mi se 
pare cel puţin nefiresc. 

În ambele rapoarte, la ambele proiecte nu există nici măcar o sesizare din partea 
cetăţenilor prin acea consultare publică.  

În consecinţă consider că deşi, cred că s-au respectat prevederile legale, adică, cu 
siguranţă a fost şi pe site-ul Primăriei acel anunţ, cu siguranţă a fost publicat şi în presă 
fapte ce se pot dovedi foarte simplu. 
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Aş vrea să fim un pic mai atenţi şi să solicităm celor care vin cu astfel de lucrări 
la compartimentul de urbanism, să se facă o dovadă şi afişării la faţa locului, aşa cum 
am văzut că solicită legea. 

Sper să vorbesc în cunoştinţă de cauză! 
D-na arhitect, dacă sunteţi, este corect, da? Un afişaj şi la faţa locului un panou cu 

intenţia, da? 
 
D-na arhitect Diana Decuseară: „obligativitatea legală există, s-a materializat … 

şi pe viitor vom putea să punem la dispoziţie fotografii cum am mai avut ….”  
 
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „exact asta voiam să vă rog, ca să 

eliminăm orice dubiu cu privire la informare”.  
 
D-na arhitect Diana Decuseară: „cu informaţia de panou publicitar şi cu …. 

fotografii …” 
 
 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „mai mult decât atât, aş dori să avem în 

vedere, când sunt subiecte aşa sensibile să forţăm un pic investitorii pentru că o 
corespondenţă cu 2 blocuri de locuinţe nu ar fi fost chiar o mare nebunie. Probabil că ar 
fi costat la 200 -300 lei şi am fi evitat această listă de semnături cu care vine astăzi. 
Dinpotrivă, adică sunt două lucruri nefireşti. Dacă înţelegem cu toţii. 

Pe de altă parte, procedura de consultare nu a adus nici măcar o opinie împotrivă, 
şi astăzi d-nul Bâcu ne prezintă o listă cu, probabil, zeci de semnături împotriva acestui 
proiect. 

Haideţi să încercăm chiar dacă legea nu ne spune aşa ceva, să încercăm să 
folosim şi alte mijloace prin care să asigurăm publicitatea transparentă sau transparenţa 
acestor proiecte pe viitor la maxim. 

Şi în consecinţă să nu mai avem astfel de divergenţe în Consiliu local, pentru că, 
vă spun sincer, nu-mi face nici o plăcere să mă contrazic cu colegii mei consilieri pe 
anumite teme. Evident că eu dacă le spun că am nişte cetăţeni în spate o să se uite la 
mine, să zâmbească, dar de data asta chiar avem şi probe. 

Vă mulţumesc foarte mult pentru atenţie, şi dacă am putea să facem astfel de 
gesturi şi pe viitor, să folosim eventual şi pe on-line alte mijloace de comunicare pentru 
că ne stă în măsură”.   

 
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, nefiind adoptat cu 20 

voturi „abţineri”. 
 

  
 Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Raportului consultării şi informării publicului nr.67953 din 08.12.2014 privind 
documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil 
birouri P+2E"- Focşani, intravilan, str. Cuza Vodă, T 101, P 5421/59335; 
 

 Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, nefiind adoptat cu 20 
voturi „abţineri”. 
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                  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 Cătălin Vrabie. 
 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „ vreau să aduc în discuţie o chestiune care are 
şi aspecte personale. 

Am avut în trecut discuţii pe tema strategiei şi ulterior în presă au apărut o serie 
de articole legate de o eventuală conexiune între persoana mea şi firma care a făcut 
strategia şi un alt angajat al meu în perioada cât am fost secretar de stat. 

M-au sunat de la presă, bineînţeles că le-am spus atunci şi spun şi astăzi, că deşi 
au fost angajaţii mei nu am nici o conexiune în firma respectivă sau nu am avut nici o 
implicare în obţinerea acestor contracte.  

Însă, aş vrea astăzi, pentru că nu am mijloace probatorii şi nici nu vreau să 
planeze această suspiciune, aş vrea astăzi să rog aparatul Primăriei sau Primarul, 
Viceprimarii, să-mi menţioneze dacă eu personal am făcut vreo presiune în sensul 
acesta. 

Recurg la mijlocul acesta pentru că, repet, nu am alte mijloace probatorii şi deşi 
am dezminţit chestia asta, presa, o parte din presă, şi este şi d-nul Borcea … sau, nu mai 
este, a fugit, sau nu, este, deşi am specificat faptul acesta, nu a ţinut cont de opinia 
mea”. 

  
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „cel mai corect mi se pare să vină şefa 

Serviciului de la licitaţii. Să vină un pic, să ne spună dânsa câteva vorbe”. 
 
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „pentru că tot au fost ultimele proiecte 

cele în discuţie, aş dori să ne fie prezentate o situaţie la zi cu terenurile libere din 
municipiul Focşani, cele care pot fi solicitate de eventualii beneficiari de Lege 10”. 

 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „în fiecare lună avem obligaţia să o afişăm jos 

în holul Primăriei”. 
 
D-na Ioana Stoica – Compartiment contracte, achiziţii, energetic: „achiziţia 

Strategie a municipiului Focşani a fost achiziţionată în anul 2013, în ultima perioadă a 
anului.  

Firma care a câştigat a fost  INTELLIGENT SOFTWARE. A fost luată de pe 
SEAP.  

Această firmă nu a reuşit să rezolve decât prima etapă a acestei strategii, 
următoare etapă a fost preluată de către MAI SIGURE CONSULTING.  

Această firmă şi ea a fost achiziţionată tot din sistemul electronic de achiziţie al 
achiziţiilor publice pentru finalizarea contractului de evaluare a Strategiei de dezvoltare 
a municipiului Focşani”. 

 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „deci, am luat de pe SEAP, firma care şi-a 

dorit ca să întocmească strategia”. 
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 D-na Ioana Stoica –  Compartiment contracte, achiziţii, energetic: „pentru prima 
etapă a fost plătită doar partea care a fost şi rezolvată. Deci achiziţionată pentru prima 
etapă. Iar pentru cealaltă firmă s-au decontat serviciile pentru restul de executat de la 
referatul din valoarea estimată”. 
 
 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „ce sumă ?” 
 
 D-na Ioana Stoica –  Compartiment contracte, achiziţii, energetic: „nu ştiu foarte 
bine plata care a fost, dar aproximez în prima etapă 30.000 şi în etapa a doua 60.000. 
Deci, până la pragul valoric de 30.000 Euro. Evaluat la 120.000 lei”. 
 
 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „deci, cele două firme s-au înscris în valoarea 
de 30.000 Euro, fără TVA ?” 
 
 D-na Ioana Stoica – Compartiment contracte, achiziţii, energetic: „da. Este 
achiziţie legală. Este achiziţie directă, nu depăşeşte pragul valoric de 30.000 Euro”. 
 
 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „d-nă, în toată perioada asta care a durat destul 
de mult,  aţi vorbit vre-odată cu mine despre strategia asta…? ” 
 
 D-na Ioana Stoica –  Compartiment contracte, achiziţii, energetic: „nu”. 
 
 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „m-aţi văzut pe mine la biroul dvs.?” 
 
 D-na Ioana Stoica –  Compartiment contracte, achiziţii, energetic: „nu aţi avut 
nici o implicare”. 
 
 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „mulţumesc”. 
  
 
  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. 
 
 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         S E C R E T A R U L 

                                                                                  MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                          Ionuţ Mersoiu                                      Eduard-Marian Corhană 

  

                                                                                             

ÎNTOCMIT, 

                                                                                           Cecilia Trufă 

 

 

TC/1 ex.   


