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ROMÂNIA  

JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

          

  

 
 

PROCES VERBAL 

din 9 noiembrie 2015 

 
 

Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul 

Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa de îndată a Consiliului Local al 

Municipiului Focşani. 

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

deschide şedinţa de îndată din 09.11.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia  

d-nului Primar nr. 1792/06.11.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr 

de 17 consilieri locali din totalul de 21 de consilieri. 

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

„absentează d-nul Ioan-Liviu Oloeriu, care este şi preşedinte de şedinţă, şi mi-a 

comunicat că este în imposibilitate de a fi prezent astăzi.  

Motiv pentru care vă rog să vă gândiţi să faceţi propuneri pentru a 

desemna un preşedinte de şedinţă. 

În acelaşi timp constat absenţa d-nilor consilieri locali: Dragoş-Puiu 

Horhocea, Gheorghiţă Berbece şi Ionuţ Mersoiu”. 

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 Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,  

agricultură, cadastru; 

 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-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală; 

 d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef Serviciul comunicare; 

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

 d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă  

Socială Focşani; 

 d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani; 

 

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale.  

D-nul consilier Radu Niţu: „propun pentru a fi preşedinte de şedinţă 

pentru ziua de astăzi pe d-nul consilier Cătălin Vrabie”. 

 

Nu mai sunt alte propuneri şi se supune la vot propunerea d-lui consilier 

Radu Niţu şi se aprobă cu 17 de voturi “pentru”, devenind hotărârea nr.320.
  

 D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „domnule preşedinte, numai puţin.  

Vreau să-mi permiteţi să propun domnilor consilieri ţinerea unui moment 

de reculegere, în memoria celor căzuţi la Clubul Colectiv”. 

 

 Se ţine un moment de reculegere. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie prezintă proiectul ordinii 

de zi care cuprinde 4 puncte: 

1. proiect de hotărâre privind stabilirea locaţiei de depozitare a deşeurilor 

menajere şi similare colectate din municipiul Focşani;  

  

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

CUP SALUBRITATE SRL Focşani;  

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al 

municipiului Focşani pe anul 2015; 

 

4. proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării tarifelor pentru 

activitatea de colectare, transport şi depozitare a gunoiului menajer şi similar în 

municipiul Focşani; 

 

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 

stabilirea locaţiei de depozitare a deşeurilor menajere şi similare colectate 

din municipiul Focşani;  
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Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „înainte de a intra în 

dezbaterile pe acest proiect pentru cetăţenii municipiului Focşani şi pentru mass-

media ar trebui să facem câteva menţiuni care să conducă la înţelegerea situaţiei 

şi la necesitatea întâlnirii noastre de astăzi aici. 

Săptămâna trecută, autorităţile de mediu au emis o dispoziţie prin care au 

închis rampa de gunoi de la Mărăşeşti, de la Haret, pe care noi o utilizam. SC 

CUP SALUBRITATE SRL o utiliza pentru depozitarea gunoiului menajer din 

municipiul Focşani, motiv pentru care societatea a trebuit să găsească alte soluţii 

alternative. 

Au fost luate în discuţii mai multe variante. Cea mai viabilă, cea mai 

eficientă din punct de vedere economic pentru municipiul Focşani a fost groapa 

de gunoi sau rampa de colectare de la Tecuci. 

Motiv pentru care a fost nevoie de acordul nostru pentru deplasarea 

gunoiului la Tecuci. Având în vedere că acolo este şi distanţă de 30 km. între 

Mărăşeşti şi Tecuci şi mai ales datorită faptului că este şi o diferenţă de preţ 

destul de mare. 

Toate aceste aspecte şi urgenţa situaţiei, întrucât, de astăzi practic fără 

hotărârea noastră în Focşani nu se mai poate colecta gunoiul au condus la 

întrunirea Consiliului local de astăzi. 

Acum intrăm în dezbaterea proiectului de hotărâre. 

Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre ?” 

 

D-nul consilier Lucian Moraru: „aş dori ca d-nul Director, pentru opinia 

publică, să facă o precizare în sensul acesta”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „da, sigur”. 

 

D-nul Viorel Profiroiu – Director SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani: 

„suntem nevoiţi să cerem modificarea acestui tarif de colectare şi depozitare 

întrucât rampa de la Haret, cum menţiona d-nul consilier Vrabie, s-a închis, din 

dispoziţia Gărzii de Mediu, ca fiind neconformă. Şi până la reglementarea şi 

construirea noii rampe, noului depozit de la Haret, suntem nevoiţi să depozităm 

în altă locaţie. 

Menţionez că au mai fost 2 locaţii. În Muchia, judeţul Brăila şi judeţul 

Buzău. 

Distanţele sunt în schimb mai mari decât distanţa până la depozitul de la 

Tecuci. Şi atunci am înaintat un calcul pentru depozitarea la rampa Rateş, 

Tecuci. 

Este singura care ne poate acorda cumva un tarif … posibilitatea de a 

calcula un tarif mai mic pentru populaţia municipiului Focşani”. 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „trebuie să precizăm că de fapt şi de 

drept, prin majorarea preţului la gunoi, nu este vorba nici de o mărire salarială, 

nici de o altfel de mărire din … asta am întrebat şi noi în comisii. Ci este pur, 
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vorba de diferenţa de preţ dintre preţul alocat către groapa de gunoi de la Haret 

şi cea de la Tecuci. Este diferenţa de preţ şi diferenţa de transport. 

 Şi, tot întrebările noastre au fost în comisie. Asta va dura probabil până în 

primăvară sau cel târziu până în vara anului viitor 2016, după care probabil se va 

reveni la preţul existent sau, eu ştiu, alt preţ pe care-l va dicta situaţia existentă”. 

  

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „cred că ar trebui să comentăm un pic 

şi proiectul de hotărâre prin care mărim … dacă tot mărim capitalul social … ”. 

  

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie:”oarecum am intrat şi în 

discuţia pe proiectul 2 şi în discuţia pe tarif. Le-am cam discutat pe toate la acest 

proiect. 

 Cred, că până la urmă nu ar fi rău să discutăm la acest proiect toate 

aspectele, pentru că sunt interconectate, iar la final să aprobăm fiecare proiect în 

parte”. 

 

 D-nul consilier Lilian Ilie: „eu o să mă abţin să votez proiectul privind 

majorarea tarifului pentru că nu ştiu … nu cred că în momentul în care se va 

reveni la Haret cu deşeurile, să zicem, tarifele vor reveni la preţurile actuale. 

Adică, 9 lei. 

Acum, tariful se va majora la 12 lei, ceea ce, 3 lei, mi se poate foarte, 

foarte mult. 

Deci, nu cred că în momentul în care, eu ştiu, când se va realiza, se va 

reveni la rampa de la Haret, tarifele vor reveni la preţul actual”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie:”d-nule consilier, sunt 2 

chestiuni separate. 

Lipsa dvs. de încredere referitor la faptul că vom discuta din nou tariful, 

ţine de momentul când se va discuta tariful. 

Astăzi, avem în faţă 2 situaţii. Să aprobăm un tarif de 12 lei, propus de d-

nul director şi foarte bine justificat şi cred că aţi înţeles fundamentarea şi nu 

există nici o urmă de îndoială în ceea ce priveşte acest cost şi acest preţ. 

Sau, să nu aprobăm acest tarif. Ceea ce-l va aduce în următoarea 

săptămână pe d-nul director în faliment şi SC CUP SALUBRITATE SRL, 

pentru că efectiv, nu are cum să-şi acopere costurile la preţul de 9 lei. 

Şi asta ştiţi bine pentru că, tot din fundamentare aţi văzut, costurile 

detaliate. 

Deci, astăzi nu discutăm despre faptul că vom aproba sau nu un alt preţ 

sau diminuarea preţului în momentul în care  îl vom transporta la Haret. 

Şi pot să înţeleg punctul dvs. de vedere, dacă-l discutam la momentul 

respectiv, dar nu pot să înţeleg punctul dvs. de vedere ţinând cont de faptul că 

astăzi s-a justificat foarte clar necesitatea acestui preţ şi toate cheltuielile 

subsecvente care au condus la acest preţ de 12 lei”. 
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D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „cred că ar fi interesant să ştie şi 

opinia publică. Noi discutăm atât modificarea preţului care este imperios 

necesară, cât şi schimbarea destinaţiei. 

Până să intre în faliment, eu cred că în 2 zile, oraşul va fi blocat de 

gunoaie. Asta este foarte important. Să ştie toată lumea”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: ”este adevărat. 

Astăzi, la ora la care noi discutăm, dacă nu luăm o decizie favorabilă, 

domnul director, nu numai referitor la preţ, aşa cum a spus, ci şi la locaţia unde 

să depozităm gunoiul, SC CUP SALUBRITATE SRL nu mai poate ridica 

gunoiul din municipiul Focşani pentru că nu mai poate să-l ducă la rampa Haret-

Mărăşeşti”. 

 

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

17 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 321. 

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

aprobarea majorării capitalului social al SC CUP SALUBRITATE SRL 

Focşani;  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: ”aici vreau să fac o 

precizare, pentru că în discuţiile noastre nu am atins acest punct. 

Singura modalitate prin care puteam să reducem acest cost şi a venit 

propunerea din partea SC CUP SALUBRITATE SRL, era să eficientizăm într-

un fel sau altul, numărul de transporturi pe care le face la Tecuci. Fiind mai 

departe decât Haret, societatea a venit cu următoarea propunere.  

Să capitalizăm societatea cu 100 mii lei, bani care se vor duce în achiziţia 

a 2 remorci speciale, care-i vor permite societăţii să înjumătăţească numărul de 

transporturi către Tecuci. 

Adică, în loc să transporte 10 tone, acea remorcă va transporta 20 tone. În 

felul acesta va reduce costul de transport pe mc. de gunoi”. 

 

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

17 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 322. 

 

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

aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focşani pe anul 

2015; 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie:”acest proiect de hotărâre 

vine subsecvent celor două pe care le-am discutat deja  

 

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

17 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 323. 
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Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind  

aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport şi 

depozitare a gunoiului menajer şi similar în municipiul Focşani; 

   

 D-nul consilier Lionida Milea: „aici trebuie specificat că de fapt şi de 

drept, preţul real al gunoiului, ar fi costat 13 lei. 

 Ţinând cont de majorarea de capital şi achiziţionarea celor 2 remorci, şi 

utilajului respectiv, se ajunge la un preţ de 12 lei. 

 De asta s-a ajuns la preţul de 12 lei”.   

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „cred că este important, şi este 

posibil să mai obţinem o derogare.  

 Să anunţăm cetăţenii municipiului Focşani că, începând cu 1 ianuarie 

2016, există o prevedere legală care spune că fiecare tonă de gunoi dusă la 

depozit va trebui majorată cu 80 lei. 

 Sperăm ca lucrul acesta să nu se suprapună foarte mult timp peste locaţia 

noastră care ne obligă la costuri suplimentare. 

 Mai sperăm de asemenea ca UE să ne mai acorde, eu ştiu, vreun termen 

graţie, astfel încât tariful acesta să nu crească foarte mult pentru că, cu încă 80 

lei pe tonă, de la 50 lei, dacă mai punem încă 80 lei, ajungem la 130 lei la tona 

de gunoi depozitată. 

 Vă închipuiţi că acest tarif va creşte chiar consistent şi mă refer la 

familiile care au 3-4 membri şi atunci se va simţi cu adevărat această majorare. 

 În concluzie, am speranţa că toţi focşănenii şi de altfel toţi vrâncenii ca 

acel proiect integrat de depozitare a gunoaielor să fie implementat în regim de 

urgenţă şi să nu fim nevoiţi să plătim foarte mult diferenţe nejustificate”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „finalizarea proiectului 

de la Haret nu va influenţa cu nimic taxa de 20 Euro/tonă. 

Ea va trebui achitată indiferent dacă este Haret, Tecuci, sau mai ştiu eu în 

ce altă parte, şi reprezintă totuşi grosul în ceea ce priveşte costul pe mc. 

Dar, deocamdată sunt nişte soluţii în derulare, sunt nişte idei care urmează 

să se implementeze sau nu. Aşa cum s-a spus, s-a solicitat şi o derogare în sensul 

acesta.  

Este prematur să discutăm despre aceste lucruri la momentul acesta, 

pentru că nu ştim care va fi soluţia”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „eu cred că, pe viitor având în 

vedere această taxă suplimentară care se va aplica probabil începând cu anul 

2016, cred că ar trebui să gândim din timp o variantă de selectare a gunoiului la 

sursă. 

De fapt, acesta este punctul de la care trebuie să plece colectarea acestui 

gunoi. 
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Una este să sortăm gunoiul la rampa de transfer pe care, d-nul director, a 

şi făcut-o de altfel, şi alta este să sortăm gunoiul din casă. 

Probabil că foarte multă lume dintre cei care au mai circulat prin exterior 

au constatat că cetăţenii ţărilor europene, îşi sortează gunoiul din casă. 

Adică, în pubela de gunoi menajer, există doar gunoi menajer. În pubela 

de gunoi, ştiu eu, reciclabil, există doar aşa ceva. 

Iar în situaţia în care există accidente sau rea voinţă, în gunoiul menajer, 

există şi alte tipuri de deşeuri, atunci tariful pe pubela respectivă este exorbitant. 

De aceea, cred că trebuie găsit un sistem, trebuie gândit din timp un astfel 

sistem, împreună cu specialiştii de la  SC CUP SALUBRITATE SRL, împreună 

probabil şi cu aparatul de specialitate al Primăriei, noi, să venim cu idei, astfel 

încât cetăţeanul să reuşească încă din casă să-şi sorteze gunoiul astfel încât să 

putem menţine un tarif suportabil pentru acest gunoi”. 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „este normal, părerea mea că 

această dorinţă a colegului Matişan, este un deziderat pe care europenii deja l-au 

îndeplinit de ceva ani, dar, cred că ar fi bine să ne gândim în perspectiva creşterii 

acestor taxe. Trebuie să le spunem că ele sunt taxe de penalizare pentru că 

România s-a angajat să diminueze cantitatea de gunoi menajer duse în depozitele 

de gunoi. 

 Ar trebui să gândim în paralel şi o soluţie alternativă, şi nu vă ascund, că 

noi am mai avut acum 2 ani de zile o discuţie pentru un incinerator de gunoaie 

cum se folosesc şi în vestul Europei. E adevărat că investiţia ar fi foarte mare 

pentru municipalitatea Focşani. Dar poate, cu o linie de finanţare. 

Şi mai spun un singur lucru.  

Cel care ne-a prezentat o astfel de instalaţie funcţională la Braşov, era 

dispus să facă investiţia 100% privată. 

Evident, că atunci Focşani-ul nu avea de câştigat decât prin lipsa 

transportului. Ceea ce plătim noi astăzi suplimentar şi prin lipsa taxelor de 

penalizare pe care va trebui să le plătim în viitor. 

Deci, ar trebui să ne aplecăm un pic şi spre astfel de soluţii de 

incineratoare de gunoaie, sunt folosite în toată Europa. Mai ales că acolo, ne 

oferea şi un gaz pe care puteam să-l furnizăm ENET-ului într-un preţ, foarte, 

foarte bun raportat la gazul natural ”. 

 

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 consilier Lilian Ilie, 

devenind hotărârea nr. 324. 
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Preşedintele 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.  
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Cătălin Vrabie 

SECRETARUL  

MUNICIPIULUI FOCŞANI, 
 

Eduard-Marian Corhană 

ÎNTOCMIT, 
 

Cecilia Trufă 


