
                R O M A N I A  
        JUDEŢUL VRANCEA 
       MUNICIPIUL FOCŞANI 
          CONSILIUL LOCAL 
          
 
 
 
 

P R O C E S    V E R B A L                                   
   

din  03 iulie 2015      
 
 
 
 
 
 
   Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul 
Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 
Municipiului Focşani. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide 
şedinţa de extraordinară din 03.07.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului 
Primar nr.947/29.06.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 17 
consilieri locali din totalul de 21 de consilieri, absentează d-nii consilieri locali: d-nii 
Gheorghiţă Berbece, Tudorel-Daniel Trofin, Lionida Milea, Dragoş-Puiu Horhocea. 

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.  

 
  

   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 Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ; 
 d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică 

locală, agricultură, cadastru; 
 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local; 
 d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 
 d-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală; 
 d-nul Ion Soare – Inspector Compartiment Transport public local de 

călători; 
 d-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale; 
 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;  
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 d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă 
Socială Focşani; 

 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani; 
 Stoian Voicu – Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani. 

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

    
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie:  „doresc să introduc suplimentar  

pe ordinea de zi a unui proiect şi anume: proiect de hotărâre privind modificarea 
anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Focşani nr.143 din 29 mai 2014 privind 
stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte 
taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2015”. 

 
 
  Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie:  prezintă proiectul ordinii de zi  

care cuprinde 3 puncte: 
 
 
 1. proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Focşani 
pe anul 2015; 
                                                               
2. proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social la S.C. ENET SA Focşani; 

                                                                
3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local 
Focşani nr.143 din 29 mai 2014 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile 
impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzilor aplicabile în anul fiscal 2015. 
 

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 
rectificarea Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2015; 
 
   Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie:  „doresc să fac un amendament 
şi anume, retragerea acordării din bugetul local a sumei de 300 mii lei pentru Hotel – 
Baza practică la Colegiul M.Kogălniceanu. Deoarece nu este urgent. 

Suma este necesară pentru utilarea interioară, completă a hotelului”. 
 
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier  Cătălin Vrabie şi se adoptă cu 

16 voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere” din partea d-nului consilier Lilian Ilie”. 
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Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, 
inclusiv cu amendamentul formulat de d-nul Cătălin Vrabie, fiind adoptat cu cu 16 
voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere”,  devenind hotărârea nr. 183. 

 
   
 Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
majorarea capitalului social la S.C. ENET SA Focşani; 
 
 
 D-nul consilier Lilian Ilie: „nu sunt de acord cu acest proiect de hotărâre, 
pentru că se dau din nou bani din bugetul Primăriei acestei instituţii, iar la nivelul 
municipiului Focşani sunt şi alte nevoi ale altor cetăţeni care nu sunt branşaţi la 
sistemul centralizat”.      
 
 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: “doresc să explic d-nului 
consilier Lilian Ilie că este un fenomen pozitiv că după o lungă perioadă de timp 
ENET-ul a solicitat o mărire de capital. Este prima dată în acest an când solicită 
majorare de capital. 
 Până în prezent această instituţie s-a descurcat cu forţele proprii. 
 Precizez că ENET-ul are datorii istorice. Creditorul principal fiind ANAF-ul 
dar, cu toate acestea ENET are o perspectivă bună în viitor”.                                                          

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

voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere” din partea d-nului Lilian Ilie, devenind hotărârea 
nr. 184. 
 
  

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Focşani nr.143 din 29 mai 
2014 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi 
taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în 
anul fiscal 2015. 
 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „doresc să fac un amendament  
şi anume: se diminuează taxa de la 3 lei/zi la 1 lei/zi, pentru următoarele evenimente 
din an şi anume Zilele municipiului Focşani şi Festivalul Bachus Focşani”. 
 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier  Cătălin Vrabie şi se adoptă cu 
16 voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere” din partea d-nului consilier Lilian Ilie”. 

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

inclusiv cu amendamentul formulat de d-nul Cătălin Vrabie, fiind adoptat cu cu 16 
voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere”,  devenind hotărârea nr. 185. 
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 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „cu ocazia Zilelor municipiului Focşani, 
avem invitaţi de seamă şi anume: pe Excelenţa Sa Ambasadorul Armeniei în 
România, o delegaţie oficială din Liban şi o delegaţie oficială din Serbia, din oraşul 
Majdanpek. 
 Aceştia din urmă, lansând o scrisoare de intenţie Consiliului Local Focşani, în 
vederea înfrăţirii celor 2 oraşe şi vă rog să vă pronunţaţi dacă sunteţi de acord cu 
înfrăţirea. Urmând ca până pe 12.09.2015 când se sărbătoreşte Ziua oraşului 
Majdanpek, să facem demersurile necesare pentru a se finaliza această iniţiativă”. 
 
 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „domnilor consilieri, sunteţi de 
acord cu această iniţiativă ?”. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot şi se adoptă cu 17 voturi  „pentru”. 
 

   
  Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie, 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, 
                         Cătălin Vrabie                                       Eduard-Marian Corhană 
  
 
                                                                                             

ÎNTOCMIT, 
                                                                                           Cecilia Trufă 

 

 

TC/1 ex.   
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