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ROMANIA  

JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

          

  

 
 

PROCES VERBAL 

   
din 4 iulie 2016 

 
 
 

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 extraordinară din 04.07.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia  

d-nului Primar nr.3697/01.07.2016, constatând că în sală sunt prezenţi un număr 

de 20 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri, absentează d-nul consilier: 

Mihai Petruţ. 

 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 Cristi-Valentin Misăilă – Primar al municipiului Focşani; 

■  d-na Cristina Pădineanu – Inspector - Direcţia resurse umane ; 

■  d-na Carmen Grosu – Director Direcţia Economică; 

■  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 Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 

■  d-nul Florinel Ionaşcu - Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al  

Consiliului local; 

■  d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 

■  d-nul Răzvan Necula – Inspector Serviciul comunicare; 

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

■  d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

■  d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani; 

■  d-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane Vârstnice  

Focsani; 
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■  d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă Socială 

Focşani; 

■  d-nul Sorin Francu – Director Teatrul municipal Focşani; 

■  d-nul Lucian Feroiu – Director Cantina de Ajutor Social Focşani; 

■  d-nul Laurenţiu Mocanu – Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice  

Focşani; 

■  d-nul Săndel Ghiuţă – Director Serviciul public comunitar de evidenţa 

persoanelor Focşani; 

■ d-nul Gigi Jipa – Administrator SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SA 

Focşani; 

 

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: prezintă 

proiectul ordinii de zi care cuprinde 3 puncte: 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al 

municipiului Focşani pe anul 2016;  

  

2. proiect de hotărâre privind aprobarea  organizării în perioada 5 – 10 iulie 2016 

a Zilelor Municipiului Focşani; 

 

 

3. proiect de hotărâre privind încetarea contractului de mandat nr. 

29432/10.05.2016 al dnei. Pruteanu Liliana Karla, prin renunţarea acesteia la 

calitatea de mandatar-membru al Consiliului de administraţie al Societăţii  

Comerciale CUP Salubritate SA Focşani, începând cu data de 8 iulie 2016; 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „aceasta este 

ordinea de zi.  
  

 Se supune la vot proiectul ordinii de zi, şi se aprobă cu 20 de voturi 

“pentru”. 
 

 

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

aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focşani pe anul 

2016;  

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „d-nule Preşedinte, înainte de a începe 

discuţiile, pe tema acestor proiecte, eu aş vrea, fără a acuza pe nimeni, aş vrea să 

vă rog, şi în primul rând pe dvs. d-nule Primar ca de acum înainte, să putem intra 

în posesia proceselor verbale în timp util pentru a putea să votăm în cunoştinţă de 

cauză, pentru a putea veni cu anumite amendamente şi asta nu se poate face decât 

studiind în prealabil aceste proiecte. 
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Nu vreau să acuz pe nimeni astăzi, ţinând cont că am fost investiţi cu toţii 

acum 3 zile, dar pe viitor vă rog frumos d-nule Primar să ţineţi cont de acest lucru 

şi să avem din timp aceste proiecte ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „bună ziua doamnelor şi domnilor 

consilieri şi stimaţi invitaţi, într-adevăr, o să ţinem cont de propunerea dvs., dar 

având în vedere caracterul extraordinar al şedinţei de astăzi, având în vedere că 

această şedinţă a fost convocată în regim de urgenţă vineri, vi s-a comunicat doar 

ordinea de zi iar, în timp zic eu util, aşa cum am comunicat tuturor consilierilor, 

nu numai dvs, vi s-a comunicat tot ce înseamnă proiect de hotărâre, aşa că de 

această dată, să înţelegem că a fost vorba de timp şi timpul nu ne iartă”. 
 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „aş vrea să subliniez faptul că toţi 

colegii din Primărie au depus un efort extraordinar astăzi, pentru a ne trimite 

aceste proiecte de hotărâre privind Zilele Focşani-ului. 

În ce priveşte comentariul dvs. d-nule consilier Tănase, cred că ar fi fost 

cazul să vă grăbiţi dvs. şi să validaţi mai repede Consiliul local, şi atunci erau 

toate ok”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „deci, înainte de a avea un comentariu 

vis-a-vis de acest proiect, voiam să-i transmit d-nului Viceprimar Iorga că, nu 

cred că a influenţat o săptămână ceea ce vrea dânsul să sugereze, dar asta-i aşa 

pentru presă probabil. 

Trecând la acest proiect pe care-l discutăm, eu aş vrea să-l rog pe d-nul 

Director de la Teatru, Sorin Francu, pentru că dânsul beneficiază de o sumă 

considerabilă privind Zilele Focşani-ului, ceea ce este foarte bine, şi foarte 

frumos, pentru că se duce mai departe această tradiţie la Focşani, aş vrea să ne 

consemneze pe cât posibil, ce invitaţi o să avem şi ce are de gând, programul pe 

scurt a acestor manifestări, pentru că dânsul va avea un rol important în această 

organizare”. 

 

D-nul Sorin Francu – Director Teatrul municipal Focşani: „d-nule 

consilier Tănase, ţinând cont că nu s-au aprobat bani pentru această manifestare, 

este prematur să vă pot da un program. 

Abia, după ce voi şti că am suma, voi putea să demarez … este foarte greu 

de acum înainte, ca să pot într-adevăr să pot să aduc la Focşani, la acest sfârşit de 

săptămână pentru Zilele Focşani-ului, când municipiul acesta împlineşte 470 de 

ani de existenţă, conform primei atestări documentare, să pot ca îndr-adevăr să 

fac această manifestare de sfârşit de săptămână, de Zilele municipiului Focşani, la 

înalta calitate la care au fost obişnuiţi cetăţenii municipiului”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „d-nule 

consilier , nu facem dialog aici …” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „voiam să spun că a fost o notă de 

fundamentare, pe care am văzut-o şi eu.  
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A cerut nişte bani, înseamnă că d-nul Director, a cerut banii, pe o anumită 

bază, nu! 

Eu acum vă spun sincer, sunt îngrijorat de cum o să cheltuiască aceşti bani, 

văd că dânsul nu ştie pe ce mai cheltuie aceşti bani. 

Mi se pare … eu ca şi reprezentant al cetăţenilor din Focşani, o parte din 

cetăţeni … mă interesează acest lucru şi eu zic că este un pic nepregătit, părerea 

mea”. 

 

D-nul Sorin Francu – Director Teatrul municipal Focşani: „d-nule 

consilier Tănase, pentru viitor, vă promit că o să mă pregătesc mult mai bine. 

Deocamdată, nu pot să vă spun decât că îmi doresc foarte mult să fiţi 

prezent la toate manifestările pe care Teatrul municipal le va organiza cu ocazia 

acestei sărbători şi bineînţeles aşa cum a cerut şi liderul dvs. de grup, după 

manifestare vă voi prezenta toate documentele şi toate datele pe care dvs. le veţi 

solicita”. 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „Bună ziua, d-nule Preşedinte, avem astăzi 

proiectul de hotărâre cu privire la Zilele oraşului Focşani, cu modificarea 

bugetului, completarea bugetului. 

La art.1, dvs. ne cereţi să vă aprobăm o suplimentare de buget pentru 

această manifestare, de 670 mii lei. Economie pe care doriţi să o realizaţi dvs., 

doriţi să o realizaţi din dobânzi şi cheltuieli financiare. Până aici toate lucrurile 

sunt foarte bune şi frumoase. 

Aţi făcut economii pentru oraşul Focşani, mi se pare corect ca astăzi 

cetăţenii oraşului Focşani să poată beneficia de munca şi de taxele şi dăruirea lor 

pentru acest oraş. 

Aş vrea totuşi, în cadrul acestui proiect de hotărâre, de modificare a 

bugetului în cuprinsul acestor cheltuieli de 610 mii lei pe care d-nul Director al 

Teatrului municipal le va realiza pe parcursul acestor zile, aş dori să … printre 

altele, aş dori ca şi cetăţenii meritorii, elevii, profesorii care au muncit în acest 

oraş, care a dus faima acestui oraş, aş dori să beneficieze şi ei de această sumă, de 

Zilele municipiului Focşani. Este o sărbătoare la care trebuie să participăm cu 

toţii, toţi cetăţenii oraşului Focşani într-un fel sau altul. 

După cum ştiţi, noi v-am depus dvs. în Comisia de Buget un amendament 

pe care nu aţi vrut să-l votaţi. Eu aş dori să-l aduceţi la cunoştinţă şi aici în plen, 

colegilor dvs., poate între timp şi-au schimbat părerea. 

Cu alte cuvinte, noi dorim să … ca cetăţenii oraşului Focşani, elevii din 

oraşul Focşani care au participat pe parcursul anului trecut la olimpiadele 

naţionale şi au obţinut rezultate deosebite, să poată fi premiaţi pe parcursul unui 

an de zile cu câte o sumă semnificativă. 

Pentru elevii care au obţinut locul I, să beneficieze de 200 Euro/lună, timp 

de un an de zile, pentru cei care au obţinut locul II, valoare de 150 Euro pentru un 

an de zile, pentru cei care au obţinut locul III, 100 Euro, timp de un an de zile şi 

cei care au obţinut o menţiune, 80 Euro, la cursul BNR. A fost o discuţie, staţi 

domnule că nu-i suma în lei, că este suma în Euro. 

Deci, ştim cu toţii ce reprezintă Euro şi ce reprezintă lei. 
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Nu ar fi doar suficient dacă doar elevii din oraşul Focşani care au obţinut 

rezultate spectaculoase la nivel naţional şi cu care ne mândrim vor fi cei care vor 

beneficia de aceste sume. 

Eu propun ca şi profesorii care s-au ocupat de aceşti elevi şi au adus 

rezultate frumoase pentru oraşul Focşani, să poată beneficia la fel cum v-am 

propus cu amendamentul nostru, să avem o răsplată şi o bună intenţie şi către 

dânşii. Nu mai merg mai departe să vă povestesc pentru fiecare, cât, cum şi ce fel, 

aveţi acolo menţionat. 

Am venit cu acest amendament, întrucât, după cum a spus d-nul Director, 

anul acesta se împlinesc 470 de ani de la înfiinţare, de la atestarea oraşului 

Focşani şi cred că ar fi un moment frumos ca şi tinerii şi profesorii care au adus 

rezultate remarcabile pentru oraşul Focşani să poată beneficia şi ei într-un fel sau 

altul de rezultatul muncii lor”. 
 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „să înţeleg că 

aţi formulat un amendament, d-nule consilier Ştefan!” 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „da d-nule Preşedinte…” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „vă rog să-l 

formulaţi”. 
 

D-nul consilier Ion Ştefan: „în cadrul acestui proiect de rectificare 

bugetară, de 610 mii lei, eu … grupul parlamentar … pardon, grupul consilierilor 

liberali şi UNPR doreşte, ca din suma de 670 mii lei repartizată acestor 

manifestări …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „610 …”. 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „670 lei, sunt dedicate acestor manifestări. 670 

mii lei, da ! 

Din această sumă, o parte … ” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „cât ?” 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „cât ? …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „suntem la un 

proiect de hotărâre care  se referă la bugetul municipiului Focşani. Deci, lucrăm 

cu sume aici! Nu lucrăm cu …” 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „da d-nule Preşedinte …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „vă rog spuneţi 

suma …” 
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D-nul consilier Ion Ştefan: „da d-nule Preşedinte, sunt în totalitate de 

acord. 

Întrucât d-nul Director de la Teatru care a cerut o sumă de 610 mii lei nu 

are nici cea mai mică idee cum îi va cheltui, eu nu am cerut decât, ca d-nul 

Director, să cuprindă în planul dânsului de cheltuieli şi această sumă pentru aceşti 

tineri şi profesori. 

Eu nu am cerut … cum dânsul nu cunoaşte cât o să plătească la nu ştiu ce 

formaţie …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „Teatrul, nu 

poate să acorde burse elevilor …” 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „eu nu  m-am referit la …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „păi, atunci 

spuneţi suma, spuneţi …” 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „domnule, eu nu cer  o majorare de sumă. 

Grupul consilierilor liberali cere ca din această sumă de 670 mii lei alocată 

acestor manifestări, pentru broşuri, pentru insigne, pentru petreceri, pentru ce 

vreţi dvs., spectacole, ş.a.m.d., o sumă reprezentând … nu ştiu, 10, 20 …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „haideţi d-nule 

consilier că pierdem vremea, spuneţi-mi cât …” 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „domnu, domnu …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „câţi bani vreţi 

să alocaţi …” 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „în cadrul acestei sume …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „nu pot supune 

la vot un amendament fără sumă, înţelegeţi odată. Este în afara regulamentului”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”voiam să vin în completarea d-nului Ion 

Ştefan, şi să propunem trecerea unor sume mai mici cu 20 mii lei către Teatru şi 

aceeaşi sumă să se folosească … care rămâne, de 20 mii lei, să rămână pentru 

premierea acestor profesori şi elevi…” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „deci, 

amendamentul este de 20 mii lei …” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „da …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „pentru …” 
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D-nul consilier Neculai Tănase: „pentru premierea celor mai buni 

profesori şi elevi”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „bun. Eu mă 

bucur pentru astfel de iniţiative, pentru că am şi eu olimpici acasă, şi chiar era 

foarte interesant, numai că, Primăria municipiului Focşani alocă în fiecare an 450 

mii lei, reprezentând burse pentru elevi, burse de merit, burse de studiu şi burse 

sociale. 

Deci această sumă este încadrată în bugetul municipiului Focşani şi de 

această sumă beneficiază foarte mulţi copii de pe raza municipiului Focşani.  

Mai mult decât atât, în fiecare an Primăria municipiului Focşani în baza 

rezultatelor obţinute de elevii noştri la olimpiadele naţionale şi internaţionale 

primesc în fiecare an, de regulă cu ocazia Zilelor municipiului Focşani, dar, se 

pare că dacă am întârziat un pic cu constituirea Consiliului local nu am mai avut 

timp, dar sper să o reglăm la prima şedinţă ordinară din această lună, deci, se 

alocă sume pentru profesori şi pentru elevii olimpici în baza rezultatelor trimise 

de către Ministerul Invăţământului prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea. 

Consider că acest amendament nu-şi are rostul şi îl consider oarecum, aşa 

… făcut pe genunchi şi foarte populist”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „domnilor consilieri, suma pe 

care dvs. aţi propus-o, nu ajunge decât pentru 1,86 elevi. 

20 mii lei, raportat la 200 Euro lunar cum aţi propus dvs. nu ar ajunge nici 

măcar pentru 2 elevi. 

Nu ştiu dacă îşi are rostul atât timp … nu ajunge nici pentru 2 elevi”. 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „d-nule Primar, aş vrea să …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „aţi formulat un 

amendament…” 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „d-nule Preşedinte … ” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „d-nule Ştefan, 

nu v-am dat încă cuvântul”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „d-nule Preşedinte, eu sper ca nimănui să  

nu-i pară rău că direcţionăm 20 mii lei de la … să zicem, nu mai vine o formaţie, 

către nişte elevi sau profesori merituoşi, de excelenţă din Focşani. 

Eu zic, să nu ne doară sufletul. Eu zic că dimpotrivă, 470 de ani şi Zilele 

municipiului Focşani, înseamnă un moment în care noi trebuie să scoatem în 

evidenţă ce avem mai bun în acest oraş.  

Eu aşa zic, decât să aruncăm banii … mă rog, nu-i aruncăm, să dăm banii 

pe nişte manifestări de acestea care vin … din 50 de inşi, vin 100 de inşi, eu zic 

că, mai mult contează să …”. 
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 D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Stimaţi colegi, ca să evităm 

astfel de discuţii şi noii noştri colegi, să înţeleagă cum funcţionează treburile în 

Primărie, aş ruga Aparatul, care este aici … vă rog d-na Grosu, să ne explicaţi, să 

ne spuneţi, dacă la următoarea şedinţă ordinară putem rezolva problema premierii 

copiilor, care este  deja alocată în bugetul local al Primăriei municipiului 

Focşani”. 

 

 D-na Carmen Grosu -  – Director Direcţia Economică: “în luna ianuarie 

2016,  

atunci când s-a fundamentat şi s-a supus aprobării Consiliului local, bugetul local 

pe anul 2016, au fost cuprinse sume în acest buget şi pentru premierea elevilor 

participanţi la Campionatele Naţionale, la Olimpiade, cele aflate în grila 

Ministerului Educaţiei. 

Suma este undeva la 70 mii lei alocată în buget. 

Pasul tehnic care …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „ceva mai mult 

decât s-a propus de d-nul consilier…” 

 

D-na Carmen Grosu -  – Director Direcţia Economică: „nu sunt în măsură 

să comentez eu. 

Pasul tehnic care urmează a fi făcut, este ca, după primirea listelor de la 

Inspectoratul Şcolar să fie iniţiat proiectul de hotărâre care trebuie să cuprindă, 

nume, prenume şi şcoala, premiul obţinut, bineînţeles şi suma alocată. 

Din acest motiv, nu s-a putut face pentru astăzi, pentru că timpul a fost 

foarte scurt”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „d-nul Ştefan, 

scurt, ca să supunem la vot amendamentul”. 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „da d-nule Preşedinte. 

Aşa cum pentru învăţământ au fost alocaţi bani din buget, aşa cum spune d-

na Director economic, aş vrea să vă spun că aşa au fost bani alocaţi şi pentru 

Teatru. Pentru Teatru, au fost alocaţi 630 mii lei. Deci, noi venim cu o 

suplimentare de 610 mii lei, pentru Teatru. Deci, vorbim despre  aceleaşi lucruri. 

Deci, noi suplimentăm bugetul Teatrului municipal cu suma de 610 mii lei, 

din care, noi, consilierii PNL şi UNPR propunem, ca o sumă din aceşti bani să fie 

cheltuiţi pentru premierea copiilor cu rezultate deosebite la învăţătură la nivel 

naţional, cu rezultate de premiul I, premiul II, menţiune ş.a.m.d. şi profesorii care 

au determinat aceşti … au ajutat aceşti copii. 

Deci, noi nu propunem o suplimentare de sumă. Ci, în cadrul aceleiaşi 

sume, cheltuirea acestor bani să nu se facă numai pe spectacole, nu doar de 

spectacole avem nevoie. Avem nevoie şi de o … întrucât împlinim 470 ani, după 

cum a spus d-nul Director, de atestare, cred că este momentul să ne schimbăm 

puţin şi atitudinea faţă de tinerii din oraşul Focşani. 
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La un ceas aniversar, cred că … după atâţia ani de spectacole şi 

paranghelii, cred că ar trebui şi sistemul de învăţământ să treacă ca şi prioritate 

pentru noi”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „d-nule 

consilier Ştefan … ” 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „vă ascult …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „declaraţiile 

politice se fac într-o şedinţă ordinară.  

Dacă mai aveţi ceva de spus la acest subiect, vă rog. Dacă nu, supun la vot 

amendamentul d-nului consilier Tănase, realocarea sumei de 20 mii lei”. 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „d-nule Preşedinte ...” 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „da, vă rog …” 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „amendamentul PNL, grupului PNL, este cu 

totul şi cu totul altul. 

Dvs. puteţi să supuneţi la vot …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „asta aţi 

solicitat. 

D-nule consilier Tănase, vă retrageţi suma, sau …să înţeleg …” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „am zis să defalcăm de la suma aceea, 20 

mii lei …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „ok. Retragerea 

sumei de 20 mii lei de la Teatru şi dusă la un alt capitol, da?”. 

 

D-nul consilier Ion Ştefan: „deci, dvs. l-aţi împins pe d-nul consilier 

Tănase, la o sumă de 20 mii lei …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „nu l-am 

împins eu … haideţi să ne păstrăm un pic seriozitatea acestei şedinţe şi vă rog … 

Este singurul consilier din grupul dvs. care a formulat un amendament. 

Dvs. ne-aţi spus numai lucruri populiste până acum. Vă rog foarte mult. 

Avem alocaţi 70 mii lei pentru premierea acestor copii. În situaţia în care sunt mai 

mulţi decât ne-am planificat, facem o suplimentare pentru a-i acoperi pe toţi, nici 

un copil nu rămâne nepremiat de către Primăria municipiului Focşani, cum a 

făcut-o de ani şi ani de zile. 

Am închis discuţiile”. 
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D-nul consilier Ion Ştefan: „d-nule Preşedinte, nu vorbesc de sume 

suplimentare, eu vorbesc de 610 mii lei …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „d-nule Ştefan, 

nu mai aveţi cuvântul. Vă rog … 

D-nule Secretar, vă rog …” 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: „ 

d-nilor consilieri, există Legea nr.24/2000 care detaliază sau ne învaţă, să zic, 

tehnica elaborării actelor normative. Nu suntem în prezenţa unui act normativ, dar 

administrativ, cu siguranţă.  

Din punctul meu de vedere, lipseşte obiectul acestui amendament pe care 

dvs. vreţi să îl formulaţi. 

Aşa cum am arătat şi la comisii, Hotărârea nr.158/25.06.2015 are ca obiect 

premierea elevilor şi a profesorilor merituoşi. Este vorba de aproximativ 100 de 

profesori şi în jur de 200 de elevi. Nominal, cu sumă, cuprinsă între 150 lei şi 400 

lei, o singură dată. 

Revenind la obiect. Din punctul meu de vedere, obiectul pe care dvs. îl 

prezentaţi într-o oarecare măsură sau într-o manieră, lipseşte. 

Concret. Dvs. trebuie să vă exprimaţi doleanţa în sensul de a diminua sau a 

aloca o sumă, pe lângă cea propusă de Edilul municipiului, în sensul, de a 

cuantifica, de a identifica, de a explica exact, sau a invoca exact suma. 

Dvs. vorbiţi de toţi copiii din oraş, cu profesori merituoşi, care primesc, sau 

care pot primi. 

Mai este o chestiune. Pe lângă faptul că nu aveţi o idee ce înseamnă această 

sumă, nu ştiu dacă ne încadrăm în buget.  

Pentru că dacă dvs. vorbiţi de 200 lei lunar, o bursă pentru un profesor şi 

un elev … 200 Euro … la comisie vorbeam de lei, pentru că este moneda 

naţională, revin la Euro, 200 Euro lunar pentru fiecare copil şi profesor 

îndrumător, nu ştiu să fac aprecieri, dar cu siguranţă vom depăşi suma pe care am 

gândit-o la începutul anului când am fundamentat bugetul de venituri şi cheltuieli 

al municipiului Focşani. 

Rezerva mea este aceea, că dvs. nu identificaţi obiectul acestui 

amendament. 

Spuneţi 5 lei, se votează 5 lei. Spuneţi 25 lei, se votează 25 lei, dar 

identificaţi un pic, pentru că este cert că acest obiect al amendamentului dvs. 

lipseşte”.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „vă mai 

menţineţi d-nule consilier Tănase acest amendament?” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „da. Mai mult, aş vrea ca … dacă 

defalcăm 20 mii lei, 10 mii să fie pentru cel mai bun profesor şi 10 mii lei pentru 

cel mai bun elev”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „nu face 

obiectul acestui proiect de hotărâre. Vă rog să fiţi atenţi la ceea ce votăm noi 

acum, la momentul acesta. 

La momentul acesta avem proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

general al municipiului Focşani, care are 2 articole. 

Art.1. Aprobarea virărilor de credite între capitolele bugetare ale bugetului 

local al municipiului Focşani pe anul 2016, după cum urmează, şi art.2, aprobarea 

rectificării bugetelor instituţiilor şi activităţilor finanţate parţial integral din 

venituri pe anul 2016, după cum urmează. 

Am discutat asta la comisie. 

Deci, vă rog, faceţi un amendament pe art.1, respectiv art.2 …” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „discutăm de Zilele municipiului 

Focşani, despre asta discutăm, nu discutăm de buget …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „d-nule 

consilier, am supus discuţiei dvs. proiectul de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi 

care este, privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focşani 

pe anul 2016. Nu vorbim de Zilele municipiului Focşani în acest proiect. 

Formulaţi vă rog un amendament, aşa cum trebuie”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „şi l-am formulat …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „spuneţi, vă 

rog. La art.1, formulaţi amendamentul …” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „deci, vreţi să formulez, da ? 

Propun relocarea a 20 mii lei din suma de 610 mii lei, da, pentru premierea 

celui mai bun elev şi a celui mai bun profesor cu ocazia Zilelor Focşani-ului”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „nu ne 

înţelegem …” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „dvs. credeţi că noi suntem acum …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „bun, 10 mii 

lei” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „10 mii lei, acum. 20 !” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „aţi spus 10 mii 

lei pentru cel mai bun elev şi profesor …” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „adică: 10 + 10 ” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „20. Ok” 
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D-nul consilier Neculai Tănase: „d-nule Preşedinte, rugaţi pe d-nii care 

râd aici şi ne deranjează să râdă mai încet sau să iasă afară. Vă rog eu frumos …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „a, eu nu ştiu, 

nu am auzit”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ascultaţi mai bine …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan: „sunteţi mai 

apropiat de sală …” 
 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Neculai Tănase, şi nu se 

adoptă cu 9 voturi „pentru”  din partea d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Dan 

Buzoi, Claudiu-Alin Dobre, d-nelor Alina Drumea, Maria-Panaite Irina-Anca, 

Ana-Maria Dimitriu, Costel Bîrsan, Ion Ştefan, Neculai Tănase şi 11 voturi 

„abţinere”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, aşa cum a fost 

formulat de Primarul Municipiului Focşani, fiind adoptat cu 11 voturi „pentru” şi 

9 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, Dan Buzoi, 

Claudiu-Alin Dobre, d-nelor Alina Drumea, Maria-Panaite Irina-Anca, Ana-

Maria Dimitriu, Costel Bîrsan, Ion Ştefan, Neculai Tănase, devenind hotărârea 

nr. 206. 
 

   

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

aprobarea  organizării în perioada 5 – 10 iulie 2016 a Zilelor Municipiului 

Focşani; 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 11 

voturi „pentru” şi 9 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri: Ionuţ Filimon, 

Dan Buzoi, Claudiu-Alin Dobre, d-nelor Alina Drumea, Maria-Panaite Irina-

Anca, Ana-Maria Dimitriu, Costel Bîrsan, Ion Ştefan, Neculai Tănase, devenind 

hotărârea nr. 207.  

  
 

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

încetarea contractului de mandat nr. 29432/10.05.2016 al dnei. Pruteanu 

Liliana Karla, prin renunţarea acesteia la calitatea de mandatar-membru al 

Consiliului de administraţie al Societăţii  Comerciale CUP Salubritate SA 

Focşani, începând cu data de 8 iulie 2016; 

  

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 208. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Bogdan-Emilian Matişan, 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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