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ROMANIA  

JUDETUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCSANI    

CONSILIUL LOCAL   

   

  

        

PROCES VERBAL 

din 10 decembrie 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 Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană este în 

concediu medical, drept urmare d-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie 

publică locală, este înlocuitorul de drept al acestuia, prin fişa postului. 

D-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală, 
deschide şedinţa ordinară din 10.12.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului 

Primar nr. 5132/04.12.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 

consilieri.  

Absentează d-nul consilier local:  Aurel Bâcu, care are un deces în familie.  

 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 Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală, supune 

votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 26.11.2015. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

  

    La şedinţă participă: 

                   

 d-na Cristina Pădineanu – Inspector 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 Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ; 

 d-nul Dănuţ Grosu – Inspector serviciu investiţii, fond locativ;  

 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 

 d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 

 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al  

Consiliului local; 

 d-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare; 
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 d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine; 

 d-na Eugenia Drăguşanu - Inspector  Compartiment Proiecte; 

 d-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

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

Focşani; 

 d-nul Ion Gheorghe -  Director Poliţia Locală Focşani; 

 d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani; 

 d-nul Marian Rădulescu – Director Clubul Sportiv Municipal Focşani; 

 d-nul Lucian Feroiu - Director interimar - Contabil şef Cantina de Ajutor 

Social Focşani;  

 d-nul Gheorghe Vasilescu – Director SC CUP SA Focşani. 

 

 

         La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie prezintă proiectul ordinii de zi 

care cuprinde 27 puncte: 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 

Focşani şi bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii estimată la 31 decembrie 2015, detaliate pe secţiunea de funcţionare și 
secţiunea de dezvoltare; 

  

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 88.150 lei din bugetul local 

al municipiului Focşani pe anul 2016 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de 

sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române; 

  

3. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 6-9 februarie 2016, a 

unei delegaţii a municipiului Focşani în oraşul Zahle, Republica Libaneză, pentru 

continuarea relaţiilor de cooperare; 

  

4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului 

Focşani pe anul 2015; 

  

5. proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod 

SMIS 7267 „Modernizare şi extindere spaţii verzi în zona de acţiune sud est" şi 

aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia; 

  

6. proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod 

SMIS 7268 "Reabilitare şi modernizare spaţii publice urbane în zona de acţiune sud 

est" şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia; 
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7. proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod 

SMIS 13325 „Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala nr.3" şi aprobarea cheltuielilor 

necesare finalizării acestuia; 

  

8. proiect de hotărâre privind predarea către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focţani a unor obiective de investiţii: „Reabilitare şi extindere Parc Teatru Municipal 

Focşani" şi „Reabilitare şi extindere Parc Nicolae Bălcescu"; 

  

9. proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor 

aplicabile în anul fiscal 2016; 

  

10. proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învățământ 

preuniversitar de stat şi particular din municipiul Focşani, pentru anul şcolar 2016-

2017; 

  

11. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 şi anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.102/2015 privind aprobarea organigramei, 

statului de funcţii şi numărului de personal pentru Primăria municipiului Focşani, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  

12. proiect de hotărâre privind modificarea 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; 

  

13. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.196/2015 privind aprobarea organigramei, 

statului de funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii 

Publice Focşani, cu modificările și completările ulterioare; 

  

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social la 

nivelul municipiului Focşani, pentru anul 2016; 

  

15. proiect de hotărâre privind majorarea drepturilor salariale ale doamnei Pascaru 

Carmen, consilier juridic, gradul II, gradația 5, clasa de salarizare 42 în cadrul 

Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului local al municipiului Focșani, începând 

cu luna decembrie 2015; 

  

16. proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de înlesnire la plată a obligațiilor 

datorate bugetului local, depusă de Zorilă Carmen Coculeana, cu domiciliul în 

Focşani, Aleea Căminului nr.12, bl. G2, ap.102; 

 

17. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului municipiului Focşani - ing. 

Decebal Gabriel Bacinschi să semneze contractul de transmitere în folosinţă gratuită a 
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Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 29000 mp situat în 

Focşani, Calea Munteniei nr.57, T 83, P 435%; 

 18. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii blocurilor de locuinţe pentru tineri 

din domeniul public al municipiului Focșani în domeniul public al statului; 

  

19. proiect de hotărâre privind însuşirea 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. 187/2014, nr.277/2014, 54/2015, 

nr.112/2015, nr.168/2015, nr.197/2015, nr. 257/2015, nr.299/2015 şi nr.345/2015; 

  

20. proiect de hotărâre privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Focşani; 

  

21. proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al municipiului Focşani; 

  

22. proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.171/2015 privind schimbarea destinaţiei spaţiului medical cu suprafața 

utilă de 132,26 mp., situat la etajul II al imobilului - Policlinica nr. II, situat în 

Focşani, str.Bucegi nr.28, judeţul Vrancea, ce aparţine domeniului privat al 

municipiului Focşani, în „spaţiu destinat formării, specializării şi perfecţionării 

pregătirii profesionale în domeniul sanitar"; 

  

23. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în 

Focsani, respectiv, Cartierul Tineretului - Sud, solicitat de titularii contractelor de 

închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată şi modificată; 

  

24. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spatiu pentru familia Lăutaru 

Petruţa din imobilul situat în Focsani, Aleea Căminului nr.12, bl. G2, ap.56, în 

imobilul din str. Revoluţiei nr.16, bl. C2, ap.06 in conformitate cu Legea locuintei 

nr.114/1996 republicata , cu modificarile şi completarile ulterioare; 

  

25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei din fondul locativ de stat 

situată în Focşani, str.Prof. Dimitrie Caian nr.2, bl.2,ap.11, către familia Cobzaru 

Tănase în baza prevederilor Decretului Lege 61/1990 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

26. proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Focşani să 

încheie contract de vânzare-cumpărare pentru locuinţa din fondul locativ de stat situata 

în Focsani, Bd.Bucuresti nr.27, blocul L2 - ap.20, în baza prevederilor Legii locuinţei 

nr.114/1996, republicată şi modificată, a Decretului lege 61/1990 şi a Legii 85/1992; 
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27. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării 

publicului nr.57122 din 15.10.2015 privind documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire Clinică de Gastroenterologie și interne, împrejmuire" 

Focşani, intravilan, str. Coteşti nr.13 şi 13 bis; 

 
  

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

   

 

 Sunt discuţii referitoare la ordinea de zi şi anume: 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „am cunoştinţă despre faptul că 

mai există o serie de proiecte de hotărâre care se doresc a fi introduse pe ordinea de zi, 

chiar dacă aceste proiecte de hotărâre au iniţiatori pe d-nul viceprimar sau colegi de-ai 

noştri. 

 O să-l rog pe d-nul viceprimar Necula să ne citească proiectele şi ulterior să le 

supun la vot”. 

 

 D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „aş dori să introduc pe ordinea de zi cu 

6 proiecte şi anume: 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Focşani nr.50/23.02.2010, privind prelungirea valabilităţii Planului 

Urbanistic General al municipiului Focşani, modificată. 

2. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de uz şi superficie asupra 

imobilului – teren în suprafaţă de 87 mp. către SC FDEE ELECTRICA 

DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD SA; 

  3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului FocŞani nr.125/304/2012 privind aprobarea organigramei, 

statului de functii şi numărului de posturi pentru Aparatul Permanent de Lucru al 

Consiliului Local al Municipiului Focşani 

4. proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs/examen, 

respectiv comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul/examenul organizat 

în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate debutant 

din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focşani. 

  5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al 

municipiului Focşani pe anul 2015, a sumei de 71.350 lei pentru premierea sportivilor 

şi antrenorilor acestora, care au obţinut rezultate deosebite la întrecerile sportive pe 

anul 2015; 

  6. proiect de hotărâre privind modificarea art.1 alin.(1) din Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.9/2009 privind aprobarea acordării de 

gratuităţi pe transportul urban de călători pensionarilor de drept, fără limită de vârstă, 

cu domiciliul în municipiul Focşani, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Se supune la vot ordiniea de zi, cu introducerea celor 6 proiecte, respectiv 

introducerea proiectelor nr.28, 29, 30, 31, 32, 33 şi se aprobă cu 20 voturi „pentru" .  

  

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

execuţiei bugetului local al municipiului Focşani şi bugetului instituţiilor 

finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii estimată la 

31 decembrie 2015, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de 

dezvoltare; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.364. 

 

 

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

alocării sumei de 88.150 lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2016 

pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie, 

Ziua Unirii Principatelor Române; 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „voiam să întreb aici.  

Am citit că s-au alocat 88.150 lei pentru ziua de 24 ianuarie. 

Întreb, de ce a trebuit să prindem aici şi evenimentul de la Liceul Unirea. Şi în 

aşa fel, ne-a apărut o sumă foarte mare. 

Toată lumea a perceput-o, că suma aceasta merge pentru evenimentul din 24 

ianuarie. 

Sunt 2 evenimente diferite şi trebuie să specificăm lucrul acesta, că şi aşa am 

fost acuzaţi că votăm doar sume mari pentru anumite … Trebuie să defalcăm şi să 

spunem, proiectul acesta este pentru, proiectul ălă pentru. 

Bine era să se facă 2 proiecte. 

Pentru că evenimentul de la Unirea are loc în 29-30. Evenimentul celălalt are 

loc în 24. Şi nu cred că trebuia să cuplăm valorile”.  …”.   

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „o să fac eu o specificaţie în acest 

sens. 

Concursul Unirea, concursul de matematică, pe care-l desfăşoară Colegiul 

Naţional Unirea, concurs naţional, se desfăşoară în mod tradiţional în această 

perioadă. 

Nu are nici o legătură acest eveniment cu manifestările dedicate împlinirii a 150 

ani de existenţa liceului. Deci sunt 2 evenimente separate şi totdeauna, dacă mai ţineţi 

minte şi anul trecut şi, de fiecare dată, cu ocazia manifestărilor de 24 ianuarie, s-a 

organizat acest concurs de matematică. 

De aceea, apare pe acest proiect şi nu sunt 2 proiecte”. 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „ nu am contestat, lucrul acesta, ci doar am vrut 

să se ştie că nu, banii aceştia merg pentru evenimentul din 24. Că toată lumea citeşte şi 

spune, domnule, dau o sumă enormă pentru ziua de 24 ianuarie. 
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 Nu-i pentru 24 ianuarie. De asta am spus, şi era bine să se ştie”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „bănuiesc că avem la mapă 

detalierea, referatul ş.a.m.d.”. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.365. 

 

 

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

deplasării, în perioada 6-9 februarie 2016, a unei delegaţii a municipiului Focşani 

în oraşul Zahle, Republica Libaneză, pentru continuarea relaţiilor de cooperare; 

    

 Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „ după cum ştiţi, a venit o 

solicitare în acest sens din partea autorităţilor oraşului respectiv. 

 Vă rog să faceţi nominalizări dintre colegii noştri cine doreşte, să-şi spună 

intenţia ”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „îl propun pe colegul nostru, Dan Buzoi”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „vreţi să vă duceţi, sau avem 

surpriza că nu vreţi să vă duceţi?”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „l-aş propune pe d-nul Bogdan-Emilian Matişan şi 

pe d-nul consilier Ionuţ Mersoiu, care s-au ocupat”. 

 

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

Ionuţ Mersoiu şi Ioan-Liviu Oloeriu. Şi d-nul Ioan-Liviu Oloeriu, spunea că vrea să 

meargă. 

 Avem 4 propuneri. 

 Întreb aparatul. Erau un număr de locuri? ”. 

 

D-nul Dan-Mihai Cazaciuc – Şef  serviciu comunicare:  „nu este specificat în 

mod exact”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie:”o să găsim o formulă. Eventual 

o să suportăm costurile pentru colegul nostru, dacă nu, şi este normal să plece toţi dacă 

îşi doresc”. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 366 . 

  

 

 Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării Bugetului general al municipiului Focşani pe anul 2015; 

 

 D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „doresc să fac un amendament şi anume: 
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Bugetul local: 

- Se diminuează cu suma de 35,00 mii lei sumele defalcate din TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul Municipiului”. 

- Se suplimentează cu suma de 806,50 mii lei cotele defalcate din impozitul pe venit.  

- Se diminuează cu suma de 50,00 mii lei bugetul Primăriei la capitolul bugetar 

”Autorităţi executive”, articolul bugetar ”Consultanţă şi expertiză”. 

- Se diminuează cu suma de 225,05 mii lei bugetul Primăriei la capitolul bugetar 

”Acţiuni generale economice”, articolul bugetar ”Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”. 

- Se diminuează cu suma de 45,00 mii lei bugetul Primăriei la capitolul bugetar 

”Combustibili şi energie”, articolul bugetar ”Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”. 

- Se suplimentează cu suma de 15,50 mii lei bugetul Primăriei la capitolul bugetar 

”Cultură, recreere şi religie”, subcapitolul bugetar ”Alte servicii în domeniile culturii, 

recreerii şi religiei” articolul bugetar ”Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” pentru 

acoperirea premiilor acordate sportivilor din municipiu. 

- Se suplimentează cu suma de 615,05 mii lei bugetul Primăriei la capitolul bugetar 

”Învăţământ”, subcapitolul bugetar ”Învăţământ primar” articolul bugetar 

”Construcţii” pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala 

Gimnazială Ştefan cel Mare”. 

- Se suplimentează cu suma de 496,00 mii lei bugetul Primăriei la capitolul bugetar 

”Cultură, recreere şi religie”, subcapitolul bugetar ”Instituţii publice de spectacole şi 

concerte” reprezentând subvenţie pentru Ansamblul Folcloric ”Ţara Vrancei” pentru 

programul cultural.  

- Se diminuează cu suma de 25,00 mii lei bugetul Liceului cu program sportiv la 

articolul bugetar ”Salarii de bază”. 

- Se diminuează cu suma de 10,00 mii lei bugetul Şcolii Gimnaziale Duiliu 

Zamfirescu la articolul bugetar ”Salarii de bază”. 

 

Buget activităţi autofinanţate 

- Se suplimentează cu suma de 1,50 mii lei veniturile din donaţii şi sponsorizări ale 

Şcolii Duiliu Zamfirescu pentru achiziţia de obiecte de inventar. 

- Se diminuează cu suma de 6,00 mii lei bugetul Colegiului Tehnic V.D. Cotea la 

articolul bugetar ”Reparaţii curente”. 
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- Se suplimentează cu suma de 6,00 mii lei bugetul Colegiului Tehnic V.D. Cotea la 

articolul bugetar ”Maşini, echipamente şi mijloace de transport” pentru achiziţia unei 

maşini de curăţat cartofi necesară cantinei liceului”. 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „se pare că criticile noastre în loc să 

aibă un ecou pozitiv, şi în loc ca aparatul Primăriei să încerce să devină mai 

transparent, ne afundăm în necunoaştere. 

 Această procedură de a ne prezenta un astfel de amendament în care modificăm 

dramatic, bugetul pe finalul anului cu alocări, cu care poate speră să scadă atenţiei 

noastre.  

 Eu cred că ne îndreptăm uşor, uşor spre o ţară care nu mai ţine de democraţie. 

 Nu se poate aşa ceva stimaţi colegi, să faceţi o propunere, un amendament cu un 

coleg care, nici nu le-a citit într-un mod civilizat ca să putem să înţelegem şi noi unde 

se duc aceşti bani. 

 Să dăm iar 5 miliarde lei pentru Ţara Vrancei, ca să facem un spectacol de 

Revelion, după ce am criticat cele 5 miliarde, acordate Ateneului?  

 Dar chiar nu ştiu, nu cunoaştem limitele bugetului acesta? 

 Mai bine păstram nişte bani să facem şi noi autorizări PSI la nişte şcoli şi 

grădiniţe. 

 Adică, chiar aşa. Noi ne întâlnim, comisia de buget să discutăm ce ? 

 Că facem o rectificare bugetară pe care v-o citim noi repede, pe repede-nainte, 

în şedinţa de plen. 

 Eu sunt foarte revoltat pe ceea ce se întâmplă şi pe felul în care înţelegeţi dvs. să 

colaborăm în acest Consiliu local”. 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „eu am venit hotărât să votez rectificarea 

bugetară, pentru că o citisem, o studiasem. 

Din ceea ce ne-a prezentat colegul nostru, nu am înţeles. 

Nu că ar fi citit dumnealui prea repede, dar, mi-e foarte greu să percep rapid 

toate capitolele, unde s-au dus şi unde s-au dat bani. 

În condiţiile acestea, vă spun că voi fi nevoit să mă abţin să-l votez, pentru că nu 

ştiu ce votez”.   

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „procedural vorbind, 

amendamentul nu este al executivului, este al colegului nostru Ionuţ Mersoiu. 

 Noi am discutat ieri la comisie anumite lucruri care se regăsesc în acest 

amendament. 

 Dumnealui, dacă a mai adăugat ceva, avem cu toţii posibilitatea să-l aprobăm 

sau să-l respingem când o să-l supunem la vot. 

 Supărarea dvs. d-nule Trofin, nu are fundament. 

 Având în vedere Regulamentul de lucru al Consiliului local, puteţi fi supărat pe 

alte lucruri, dar pentru asta, nu cred. 

 Este un amendament al colegului nostru, pe care eu îl voi supune separat şi 

distinct la vot. Dvs. îl aprobaţi sau nu. Asta este altă discuţie. Este votul dvs.”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „ca să fac o completare scurtă, deşi nu 

este neapărat legată de acest proiect. 
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Lipsa de transparenţă se vede şi din felul în care Primăria Focşani şi aparatul 

dumneaei, refuză să-mi răspundă la solicitările îndreptăţite a consilierilor locali, de 

peste 4 luni de zile. 

Nu am primit nici o solicitare în scris sau pe altă formă de 4 luni de zile încoace. 

Sunt blocat sistematic în a obţine aceste informaţii”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „aici, trebuie să fiu de acord cu 

dvs. Nu ştiu de ce nu aţi primit informaţiile. Este firesc să le primiţi şi este normal să 

le primiţi. 

Nu ştiu ce informaţii aţi solicitat, repet, dar dacă este aşa, nu pot decât să vă dau 

dreptate. 

Şi nu cred că cineva ascunde cu bună ştiinţă nişte informaţii”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuţ Mersoiu, şi se adoptă cu 14 

voturi  „pentru”, 2 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri Lionida Milea şi 

Vasile Vasiloiu şi 4 voturi „împotrivă” din partea d-nilor consilieri: Lilian Ilie, 

Gheorghiţă Berbece, Tudorel-Daniel Trofin şi Dan Buzoi.   

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

amendamentul formulat de d-nul consilier  Ionuţ Mersoiu, fiind adoptat cu 14 voturi  

„pentru”, 2 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri Lionida Milea şi Vasile 

Vasiloiu şi 4 voturi „împotrivă” din partea d-nilor consilieri: Lilian Ilie, Gheorghiţă 

Berbece, Tudorel-Daniel Trofin şi Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 367. 

 

  

Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind finalizarea 

contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 7267 „Modernizare şi 

extindere spaţii verzi în zona de acţiune sud est" şi aprobarea cheltuielilor 

necesare finalizării acestuia; 

  

   Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 

voturi  „pentru” şi 3 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri: Lilian Ilie, Tudorel-

Daniel Trofin şi Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 368. 

 

   

  Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 7268 

"Reabilitare şi modernizare spaţii publice urbane în zona de acţiune sud est" şi 

aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia; 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „aş vrea să fac eu un 

comentariu. 

Este  legat şi de proiectul anterior şi de următorul. 

 A apărut chiar şi astăzi în presă o informaţie conform căreia Primăria 

municipiului Focşani va avea de achitat sume uriaşe pentru că nu au finalizat aceste 

proiecte. Informaţia este complet eronată şi deşi am discutat aseară în comisie lucrul 

acesta, a ajuns la presă, altfel. 
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 Ceea ce aţi văzut acolo, sumele respective, sunt sume pe care Primăria, şi noi 

Consiliul Local ni le asumăm ca fiind rest de executat din contractul iniţial încheiat cu 

executantul, şi reflectă valoarea situaţiilor de lucrări din luna octombrie. 

 Din luna octombrie şi până în momentul de faţă şi până la sfârşitul anului, s-au 

executat lucrări destul de semnificative din punct de vedere al valorii, astfel că în 

funcţie de fiecare proiect în parte, valoarea finală pe care municipiul va trebui să o 

suporte, va fi mult mai mică în raport cu ceea ce ne  asumăm noi acum. 

 Însă, procedural, ADR-ul ne cere să ne asumăm plata tuturor lucrărilor rămase 

de executat de la ultima cerere de plată. 

 Mai mult de atât, cu siguranţă ştiţi faptul că, în urma derulării unui 

contract  

de execuţie există până la finalizare, notă de renunţare sau notă de comandă 

suplimentară. Lucru pe care o să-l avem şi în situaţia proiectelor noastre. Astfel că din 

discuţia de aseară, executivul ne-a asigurat că pe fiecare proiect diminuările, faţă de 

sumele pe care le-aţi văzut dvs. vor fi consistente. Astfel încât efortul pe bugetul 

municipiului Focşani va fi destul de mic”. 

 

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

voturi  „pentru” şi 4 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri: Lilian Ilie, Tudorel-

Daniel Trofin, Lionida Milea şi Vasile Vasiloiu, devenind hotărârea nr. 369. 

  
   

 Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 13325 

„Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala nr.3" şi aprobarea cheltuielilor 

necesare finalizării acestuia; 

  D-nul consilier Lionida Milea: „am vrut să întreb şi la proiectele celelalte, am 

întrebat şi aseară. 

L-am votat pe primul pentru că s-a apropiat de o valoare mai rezonabilă, în ceea 

ce priveşte cheltuielile neeligibile. 

Al doilea proiect, are o valoare foarte mare, 50 miliarde lei vechi, şi am zis că, 

nu ştiu dacă este corect să luăm o marjă aşa de mare, să blocăm bugetul municipiului 

Focşani, ţinând cont că, până la 10% într-un proiect, putem să mergem cu cheltuieli 

neeligibile şi mai mult de atât ni s-a cerut să votăm o sumă aproximativă. 

Înţeleg că, dacă proiectul nu va trece, şi blocăm, pierdem toată finanţarea. Dar şi 

suma care se alocă pentru aceste proiecte este prea mare comparativ cu ceea ce mai 

avem de executat. 

Dacă, să spunem, până la sfârşitul anului noi aproape terminăm lucrările … o 

sumă mai mică ca şi acord pentru proiect. 

Am înţeles că s-a făcut un raport în noiembrie şi ţinând cont că din noiembrie 

până în decembrie s-au mai efectuat ceva lucrări dar, nu am primit o informare. Asta 

am cerut şi aseară. 

Domnule, care este valoarea proiectului, în ce stadiu cu lucrarea ne aflăm ? În 

comentul acesta. Chiar dacă a venit controlul în a zecea. 

Dar, puteam să fim şi noi informaţi.  

Domnilor, mai sunt de efectuat 10% din lucrare sau mai este de efectuat 5% din 

lucrare. Şi luăm o marjă de siguranţă, dar nu o marjă aşa de mare. 
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Dacă se ia o marjă aşa mare, să înţelegem că proiectul nu este executat nici … 

mai este de executat 30% din proiect? ”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „am discutat şi aseară, şi am 

încercat să vă explic şi aseară şi eu şi colegii mei care au mai făcut proiecte europene. 

Noi, ADR-ul, solicită municipipalităţii, să-şi asume toate cheltuielile de la 

ultima cerere de plată. 

Este firesc să fie aşa. 

Ultima cerere de plată decontată de către ADR. 

Noi, de la momentul respectiv, constructorul, a mai lucrat până în ziua de azi, şi 

va mai lucra până la 31 decembrie, dacă vremea-i permite. 

O să-i dau cuvândul d-nului viceprimar. Şi aseară v-a spus stadiul lucrărilor la 

fiecare lucrare în parte, să o spună şi în plen. 

Dar, trebuie să înţelegeţi că, procedural este imposibil să ne asumăm o valoare 

mai mică decât valoarea rezultată din, diferenţa dintre valoarea contractată şi toţi banii 

pe care i-am … până acum. 

Nu avem cum altfel. 

O să-i dau cuvândul d-nului viceprimar, să vă explice la fiecare lucrare în parte, 

care este stadiul lucrărilor”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „în afară de cele 3 proiecte, noi mai 

avem şi proiectul de la Şcoala nr.8, pe care, vedeţi, că nu l-am mai trecut pe ordinea de 

zi datorită faptului că suntem sută la sută siguri că-l vom finaliza. 

Dacă făceam aceste proiecte, procedural ADR-ul ne dădea voie să facem aceste 

proiecte de hotărâre în luna ianuarie, după ce noi terminam contractul, situaţiile 

stăteau altfel. 

În luna noiembrie şi chiar şi în luna decembrie, unde s-a lucrat substanţial la 

cele 3 proiecte, sens în care, acum să le luăm pe rând: 

- la proiectul nr.5, cu spaţii verzi, probabil, că în funcţie de vreme o să  

rămână maxim de 5% de executat, probabil; 

- la cel cu PIDU, vă anunţ, dacă nu aţi fost, că ieri în Mîndreşti s-a 

trasat 

Mîndreşti-ul. Mai sunt staţiile de autobuz, de amplasat. Avem platformele, avem sursa 

de energie electrică. Acelaşi stadiu îl avem şi la Laminorul. 

Mai avem puţin în Sud, în speţă 2 parcări. Dacă vremea o să ne ajute, până la 

sfârşitul anului, şi acelea o să fie finalizate. 

Deci, la PIDU, la proiectul nr.6, avem undeva, la nu ştiu, 2-3%, dacă este pentru 

la anul. 

Noi, practic ne luăm o marjă de siguranţă şi reiau ce a zis d-nul consilier Vrabie, 

ADR-ul, practic ne-a obligat ca să suportăm sumele din bugetul nostru dacă lucrările 

nu vor fi finalizate până la sfârşitul anului. 

Asta este situaţia. Vor rămâne sume foarte mici. Eu sper, undeva sub 10 

miliarde lei, la toate cele 3 proiecte”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „vreau să ne înţelegem asupra 

unui lucru. 

Municipalitatea nu va suporta sumele acestea pe care noi le votăm astăzi. 
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Ci municipalitatea, îşi ia angajamentul că va suporta maxima acestei sume în 

funcţie de cât se va lucra până la 31 decembrie. 

Noi ne angajăm acum că blocăm şi că rezervăm aceste sume, nu le vom şi plăti 

efectiv”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „vă dau numai o cifră.  

Aveam prevăzute un număr de staţii de autobuz care fiecare costa la licitaţie 

100 mii RON. Am constatat pe parcursul lucrărilor că nu avem nevoie de staţii de 

autobuz de asemenea tehnologie, şi în loc de 30 miliarde, cât trebuia să plătim pe 

staţie, am obţinut un document de la ADR, prin care ne dă voie să cumpărăm staţii mai 

puţin dotate, cu 5 miliarde. 

Numai acolo avem un NR de 25 miliarde. 

Deci, practic, din cele 50 miliarde, care le vedeţi la drum, la proiectul nr.6, 25 

dispar odată. 

Dar noi, semnând un contract de finanţare, cu o sumă, trebuie să ne obligăm că 

ducem la bun sfârşit. Luând în calcul şi NR-urile şi NCS-urile. În toate cazurile NR-

urile sunt mai mari decât NCS-urile. Cele mai mari NR-uri sunt pe PIDU”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „înţelegem că unele întârzieri ni se 

datorează, altele nu. Nici nu mai are sens acum să săpăm foarte mult pentru că, cu 

siguranţă noi nu vom reuşi să ne lămurim, consilierii cu documentele puse la 

dispoziţie. 

 Ceea ce ne-a făcut pe noi să ne abţinem la aceste proiecte este faptul că nu ne-a 

fost explicat dacă, în 2016 când Primăria va trebui să suporte nişte cheltuieli vor fi 

minime. 

 Mă gândesc şi la staţiile de autobuz. Că poate, puteau fi achiziţionate deja. Deja 

plătite, şi noi să plătim doar mâna de lucru la montaj. 

 Adică, lipsa aceasta de informare, părerea mea că, nu este bună şi eu vă spun 

încă de pe acum că dacă nu veţi reuşi să achiziţionaţi aceste obiecte şi materiale până 

la sfârşitul anului, pe bani europeni, iar noi să rămână să plătim doar mâna de lucru şi 

montajul acestor proiecte, ne vom opune la momentul respectiv. 

 Acum am vrut să semnalăm că lucrurile puteau fi făcute mai bine şi mai 

transparent”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „îmi pare rău să vă spun că, 

votul dvs. vine dintr-o necunoaştere a procedurilor cu proiecte europene. 

Dacă vreţi să ştiţi, staţiile sunt achiziţionate. Problema este că, nu se decontează 

aceste staţii decât când vor fi montate efectiv. 

Deci, ce spuneţi dvs. nu se putea face, şi explicaţiile acestea le-aţi primit aseară 

în comisie. Toate. Tot ce spuneţi dvs. astăzi, s-a discutat aseară jumătate de oră în 

comisie, dar probabil nu aţi vrut să înţelegeţi sau probabil că nu aţi fost suficienţi de 

atenţi”. 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „voiam să mai întreb totuşi, dacă din 

executanţii, cei care au executat aceste lucrări, cineva va răspunde poate de întârzierea 

lucrărilor. 
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Dacă în contractele încheiate între noi şi executanţi există vreo clauză de genul 

acesta? 

Pentru că nici comunitatea, nici Consiliul Local, pentru că noi suntem puşi în 

faţa faptului împlinit să votăm, că de fapt nu se mai termină proiectul, nici cetăţenii nu 

au nici o vină. 

Ori, cineva a întârziat lucrările astea, şi din vina cuiva am ajuns în faza asta de a 

lungi termenele de execuţie”.   

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „cele 2 şcoli, Şcoala nr.3 şi Şcoala nr.8, 

ştim foarte bine că proiectele au fost depuse în 2009, ni s-a acordat finanţarea anul 

trecut în decembrie. Până am făcut licitaţiile, până am obţinut toate autorizaţiile, 

termenul a fost foarte scurt. 

Deşi, termenele au fost foarte scurte, cei 2 constructori, vor finaliza aproape 

sută la sută, până la finalul contractului. Adică, finalul anului acesta. 

În ceea ce priveşte PIDU, sunt lucruri care ni se datorează şi nouă. Puţine dintre 

ele sunt şi lucruri care se datorează şi constructorului, şi în speţă, ştiţi şi dvs. faptul că 

anul trecut s-a lucrat mai puţin, deoarece firma a fost în insolvenţă. Este şi acuma şi în 

reorganizare. Dar, punctual, avem şi noi vina noastră, datorită faptului că s-au 

suprapus şi mai multe proiecte pe zona PIDU şi mă refer aici la sistemul de 

termoficare, mă refer la tot felul de întârzieri . 

Am văzut şi zilele trecute în ziar, nu, un copac, un nuc, fotografiat foarte frumos 

între asfalt. 

Ţin să vă spun că, ca să tai un nuc este o întreagă tragedie. La fel este ca să tai şi 

nişte tei. 

D-nul Berbece, văd că dă din cap, în cunoştinţă de cauză. Dar nu puteam, să … 

aia a fost soluţia de moment. 

Dar parţial sunt şi nişte lucruri care ni se datorează. Şi nouă ca Primărie şi 

aparatului tehnic şi să spunem şi birocraţiei. 

Dar, eu zic că este un proiect foarte mare, un proiect în care noi ne-am 

modernizat 3 cartiere, şi cred că următorii 20 de ani, nu mai este nevoie să mai lucrăm 

în cartierele acestea. Dacă îl finalizăm, şi îl vom finaliza”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „d-nule preşedinte, d-nule viceprimar, 

să ştiţi că nu am avut privilegiul dvs. să implementez un proiect european, nici nu am 

terminat o facultate de construcţii, cu alte cuvinte nu am pregătirea necesară, dar, învăţ 

repede. 

 Învăţ repede, şi aseară m-am uitat pe internet şi am văzut că Primăria Oradea, 

care este cumva în situaţia noastră, are nişte întârzieri la proiecte, a reuşit să plătească 

staţiile de autobuz, şi să rămână de plată după 1 ianuarie, doar manopera”. 

 

 D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „cum a zis şi d-nul consilier Vrabie, 

staţiile de autobuz, sunt şi vor fi montate până la sfârşitul anului şi vom deconta anul 

acesta. 

 Dar, noi, constructorul trebuie să facă factura, ultima pe care o decontează 

ADR-ul este pe 31 decembrie 2015. 

 Noi putem să o plătim şi în ianuarie şi în februarie şi putem să facem cererea în 

ianuarie. Şi putem să facem cerere de plată să ne primim banii. 
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 Fiţi sigur, dacă aţi fost azi, eu am fost în toate cele 3 puncte, se lucrează la 

amplasarea staţiilor şi în proporţie de 99,9% staţiile vor fi amplasate şi vor fi facturate 

până la sfârşitul anului, urmând ca plata să fie acolo. 

 Dar singurul lucru pe care nu-l va termina PIDU la nivel de … să spunem aşa, 

de VEGA, de asfalt, este o deviere a noastră într-un cartier care am avut nişte întârzieri 

la ele şi datorită a 2 tei. În ultimă instanţă, care a trebuit să-i ocolim, pentru că nu am 

putut să-i tăiem.  

 Deci, sumele vor fi foarte  mici comparativ cu bugetul iniţial la cele 2 proiecte” 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 

voturi  „pentru” şi 3 voturi „împotrivă” din partea d-nilor consilieri Lilian Ilie, 

Tudorel-Daniel Trofin şi Dan Buzoi, devenind hotărârea nr.370. 

 

 

 Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind predarea 

către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focţani a unor obiective de 

investiţii: „Reabilitare şi extindere Parc Teatru Municipal Focşani" şi 

„Reabilitare şi extindere Parc Nicolae Bălcescu"; 

  

  D-nul consilier Lilian Ilie: „aş vrea să ne spună d-nul viceprimar ceva legat de, 

ce se doreşte”. 

 

 D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „cred că d-na Costin este în măsură să 

vă spună exact ce se întâmplă cu aceste 2 parcuri”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „am avut întocmit în  

anul 2009 şi depus pentru accesare de fonduri prin Ministerul Mediului pentru parcuri, 

pentru cele 2 proiecte, este vorba de Parcul Bălcescu şi de Parcul Teatru. Aceste 

proiecte nu au întrunit punctajul necesar, şi ca urmare ni s-au returnat documentaţiile. 

Direcţia de Dezvoltare are în administrare aceste parcuri, şi pentru a nu mai fi 

cheltuiţi bani pentru documentaţie, pentru că el există deja, am stabilit să le transferăm 

Direcţiei de Dezvoltare cu valoarea de inventar care este înscrisă în contabilitate, astfel 

încât Direcţia să poată să le pună în aplicare. 

Este păcat, pentru că proiectele sunt frumoase ” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „cu alte cuvinte, noi am predat 

proiectul, urmând ca Direcţia, în momentul în care noi vom identifica o sursă de 

finanţare să înceapă să execute conform proiectului pe care l-am avut. 

Zic bine?”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „da”. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 371 . 
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 Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea 

nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe 

asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2016; 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „vreau să fac un amendament la 

acest proiect de hotărâre. 

Am constatat la art.475, la anexa 1, sunt nişte taxe care nu se mai regăsesc de la 

noul în Codul Fiscal, drept urmare, nu mai trebuie să nu mai existe nici în acest 

prioiect de hotărâre. 

Este vorba de art.475, anexa 1, în legătură cu taxele stabilite de compartimentul 

autorizare agenţi economici, pct.1, 2 şi 3. 

Aceste puncte se referă la taxele de eliberare a autorizaţiilor pentru desfăşurare 

activităţi economice de către persoane juridice, inclusiv taxa anuală. Este vorba de 100 

lei/an, taxă pentru eliberarea acordului de funcţionare pentru desfăşurarea unor 

activităţi de comerţ, prestări servicii şi alte activităţi de comerţ, 50 lei. 

Şi pct.3, taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de transport pentru serviciile de 

transport public local, valabile 5 ani de zile, pentru persoanele fizice autorizate, 

întreprinderi individuale şi întreprinderi individuale persoane juridice. Este vorba de o 

taxă de 150 lei şi respectiv de 300 lei. 

Aceste taxe nu se mai regăsesc în Codul Fiscal şi nu trebuie să se mai 

regăsească nici în acest proiect de hotărâre”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „ele nu se mai regăsesc în 

Codul Fiscal, dar pot fi impuse prin hotărâre de Consiliu Local?”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „dacă nu mai există nivel de taxă 

stabilit de Codul Fiscal, şi atunci nu putem să o inventăm noi ”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „eu voiam şi un punct de vedere şi al 

d-nului Nazâru, dacă este ok acest amendament”. 

 

D-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale: „este în regulă”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Bogdan-Emilian Matişan, se 

adoptă cu 20 voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan, fiind adoptat cu   

20 voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 372 .    

 

       

 Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învățământ preuniversitar de stat şi 

particular din municipiul Focşani, pentru anul şcolar 2016-2017; 

  

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

voturi  „pentru”,  devenind hotărârea nr.373. 
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 Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr.1 şi anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.102/2015 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi 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. 374. 

 Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

modificarea 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; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 375. 

 

    
 Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr.1 şi anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.196/2015 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 

    
D-nul consilier Dorian Alexandrescu: „la proiectul nr.13, vă propun, 

completarea cu următorul amendament, respectiv, 

Art.1, se completează cu textul: începând cu data de 1 ianuarie 2016”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Dorian Alexandrescu, se adoptă 

cu 20 voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Dorian Alexandrescu, fiind adoptat cu cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 376. 

 

 

 Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate 

de persoanele beneficiare de ajutor social la nivelul municipiului Focşani, pentru 

anul 2016; 

  

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

voturi  „pentru”,  devenind hotărârea nr.377. 
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 Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

majorarea drepturilor salariale ale doamnei Pascaru Carmen, consilier juridic, 

gradul II, gradația 5, clasa de salarizare 42 în cadrul Aparatului Permanent de 

Lucru al Consiliului local al municipiului Focșani, începând cu luna decembrie 

2015; 

  

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 378. 

 

 

 Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea cererii de înlesnire la plată a obligațiilor datorate bugetului local, 

depusă de Zorilă Carmen Coculeana, cu domiciliul în Focşani, Aleea Căminului 

nr.12, bl. G2, ap.102; 

    

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 379. 

 

 

 Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

împuternicirea Primarului municipiului Focşani - ing. Decebal Gabriel Bacinschi 

să semneze contractul de transmitere în folosinţă gratuită a Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 29000 mp situat în Focşani, Calea 

Munteniei nr.57, T 83, P 435%; 
  

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

voturi  „pentru”,  devenind hotărârea nr. 380. 

  

 

Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea trecerii blocurilor de locuinţe pentru tineri din domeniul public al 

municipiului Focșani în domeniul public al statului; 

  

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 381. 

   
 

 Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind însuşirea   

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. 187/2014, nr.277/2014, 54/2015, 

nr.112/2015, nr.168/2015, nr.197/2015, nr. 257/2015, nr.299/2015 şi nr.345/2015;  
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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. 382.    

  

 

Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind însuşirea 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani; 
 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.383.                       

                                                

  Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre 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.384. 

 

  

 Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.171/2015 privind 

schimbarea destinaţiei spaţiului medical cu suprafața utilă de 132,26 mp., situat 

la etajul II al imobilului - Policlinica nr. II, situat în Focşani, str.Bucegi nr.28, 

judeţul Vrancea, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, în 

„spaţiu destinat formării, specializării şi perfecţionării pregătirii profesionale în 

domeniul sanitar"; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 385. 

 

 

 Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în Focsani, respectiv, Cartierul 

Tineretului - Sud, solicitat de titularii contractelor de închiriere în conformitate 

cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată şi modificată; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 386. 

 

  

 Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea extinderii de spatiu pentru familia Lăutaru Petruţa din imobilul situat 

în Focsani, Aleea Căminului nr.12, bl. G2, ap.56, în imobilul din str. Revoluţiei 

nr.16, bl. C2, ap.06 in conformitate cu Legea locuintei nr.114/1996 republicata , 

cu modificarile şi completarile ulterioare; 
  

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.387. 
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 Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării locuinţei din fondul locativ de stat situată în Focşani, str.Prof. 

Dimitrie Caian nr.2, bl.2,ap.11, către familia Cobzaru Tănase în baza 

prevederilor Decretului Lege 61/1990 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.388. 

 

 

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

împuternicirea Primarului Municipiului Focşani să încheie contract de vânzare-

cumpărare pentru locuinţa din fondul locativ de stat situata în Focsani, 

Bd.Bucuresti nr.27, blocul L2 - ap.20, în baza prevederilor Legii locuinţei 

nr.114/1996, republicată şi modificată, a Decretului lege 61/1990 şi a Legii 

85/1992; 

    

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.389. 

 

 

Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului consultării şi informării publicului nr.57122 din 

15.10.2015 privind documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Construire Clinică de Gastroenterologie și interne, împrejmuire" Focşani, 

intravilan, str. Coteşti nr.13 şi 13 bis; 

 

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

cu 20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.390. 

 

Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani 

nr.50/23.02.2010, privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al 

municipiului Focşani, modificată. 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.391. 

 

Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

constituirea dreptului de uz şi superficie asupra imobilului – teren în suprafaţă 

de 87 mp. către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD 

SA; 
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 D-nul consilier Lionida Milea: „voiam să întreb dacă noi percepem vreo taxă 

pentru terenul acesta. Pentru că eu am văzut că este cu titlu gratuit. 

 Dar de ce dăm la  ELECTRICA  cu titlu gratuit, ţinând cont că la gaze le luăm 

bani. 

 Dar, noi plătim către ELECTRICA … şi noi le dăm cu titlu gratuit?”.   

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „vă spun de ce. 

 Noi am discutat în comisie şi opinia majoritară dacă nu unanimă în Consiliul 

Local a fost că, trebuie să găsim formula prin care, terenurile pe care noi le punem la 

dispoziţia unor societăţi comerciale, să fie cu plată. 

 Însă, avem o lege a energiei care spune negru pe alb, că aceste terenuri 

pentru investiţiile care le face FDEE ELECTRICA trebuie puse le dispoziţie în mod 

gratuit. În condiţiile acestea nu avem spaţiu de manevră şi nu avem decât să urmăm şi 

să respectăm legea în vigoare. 

Când se va schimba acestă lege, cu siguranţă ne vom adapta şi noi şi vom stabili 

nişte preţuri pentru aceste terenuri”. 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 392. 

 

Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului FocŞani 

nr.125/304/2012 privind aprobarea organigramei, statului de functii şi numărului 

de posturi pentru Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local al 

Municipiului Focşani; 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.393. 

 

Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

constituirea comisiei de concurs/examen, respectiv comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei 

contractuale vacante de inspector de specialitate debutant din cadrul Aparatului 

permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focşani. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „aici, pentru informarea 

generală şi cu ocazia asta aş vrea să se considere acest comentariu şi ca o invitaţie 

pentru toţi cei care răspund condiţiilor de concurs, să vină la acest concurs. 

Este vorba de postul pe care noi îl avem eliberat în urma încetării raporturilor de 

muncă a d-nului Jalova Mihai, şi unde am cerut iniţial experienţă un an de zile, dacă 

nu mă înşel. 

Dar, la primul concurs, nu s-a prezentat nici un candidat. Şi nici la al doilea. 

Asta nu ne spune nouă, decât că trebuie să lărgim spectrul de posibili candidaţi, 

şi să eliminăm experienţă de un an de zile. Încercăm să ocupăm postul cu un debutant. 
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Deci, pentru cei care îşi doresc ca să lucreze şi vor să lucreze ca jurist sau ca 

absolvent al Facultăţii de Administraţie Publică, vă rog să veniţi să vă înscrieţi la 

concurs”. 

Să-mi spuneţi, cum să o notez? 

Abţinere sau pentru?”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „aş vrea să o consideraţi abţinere, 

pentru că la momentul votării proiectului, în forma iniţială, cu condiţii mai restrictive, 

de concurs, am făcut propunerea să-l facem debutant, şi nu aţi fost de acord. Aţi spus 

că nu este potrivit”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „da. Şi în continuare susţinem 

faptul că ne-am dori un jurist cu experienţă. 

Acesta a fost raţionamentul pentru care am cerut un an vechime. 

Dar, din păcate, realitatea ne-a demonstrat că salariul mic existent în Aparatul 

Consiliului Local nu mulţumeşte juriştii cu experienţă. 

Eu, personal, mi-aş dori ca, Consiliul Local şi noi toţi, să fim apăraţi în instanţă, 

de jurişti cu experienţă. 

Dar, repet, suntem forţaţi de realităţi, să ajungem la debutanţi şi sper să găsim o 

persoană competentă care să facă treaba juridică, să realizeze tot ce înseamnă sarcini 

juridice în Aparatul Consiliului Local”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „se dovedeşte, că nu sunt singurul care 

nu ştie totul”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „sigur, nimeni nu ştie adevărul 

absolut”. 

 

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

voturi  „pentru” şi 1 vot „abţinere” din partea d-nului Tudorel-Daniel Trofin, devenind 

hotărârea nr.394. 
 

 

Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015, a sumei de 71.350 lei 

pentru premierea sportivilor şi antrenorilor acestora, care au obţinut rezultate deosebite 

la întrecerile sportive pe anul 2015; 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „am avut o discuţie aseară pentru o 

echipă care a venit un pic mai târziu. 

D-nul viceprimar, ne-a formulat şi un amendament şi dacă dumnealui nu-l face, 

o să-l rog să-mi permită să-l fac eu. 
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D-nule viceprimar?”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:  „vă rog frumos”. 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „daţi-mi un pic hârtiuţa să văd suma 

exactă. 

Întru-cât d-nul viceprimar s-a ocupat de stabilirea acestor cuantumuri şi de tot 

proiectul, deci, munca este a dumnealui, să se înţeleagă foarte exact, propun 

suplimentarea cu suma de 3050 lei pentru jucătorii CSM Focşani, grupa 2006”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „voiam să rog aparatul, când mai sunt liste de 

genul acesta, datele cu caracter personal să nu mai fie făcute publice. Eu ştiu că sunt 

contrar legii”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „vorbiţi aici de CNP, da?” 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „da, să nu mai fie trecute în …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „da. Aveţi dreptate. 

Nu ştiu acum cui să atribui amendamentul? 

Să-l atribui d-nului viceprimar, sau să-l atribui d-nului Trofin? Ca să ştiu ce 

supun la vot”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Tudorel-Daniel Trofin, se adoptă 

cu 20 voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin, fiind adoptat cu cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 395. 

 

 Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea art.1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.9/2009 privind aprobarea acordării de gratuităţi pe transportul urban de 

călători pensionarilor de drept, fără limită de vârstă, cu domiciliul în municipiul 

Focşani, cu modificările şi completările ulterioare. 

D-nul consilier Radu Niţu: „aş vrea să spun câteva cuvinte. 

Sunt unul din iniţiatorii acestui proiect de hotărâre. Va creşte de la 900 lei, la 

950 lei, pentru toţi pensionarii care se încadrează în această sumă în perioada 

următoare. 

Puteam face mai mult dar, dar, bănuiesc că a venit acum …  

 A doua problemă. Putem să intervenim şi asupra preţului dar s-a venit foarte 

târziu şi bănuiesc că în anul bugetar 2016, vom interveni şi pe acest subiect. 

A treia problemă. Noi trebuie să schimbăm, d-nule director, şi l-aş ruga pe d-nul 

director Ciobotaru să accepte întâlnirea cu noi şi să modificăm regulamentul cu 

proceduri, care dumnealui le ştie privind acordarea acestor abonamente cetăţenilor 

pensionari din municipiul Focşani”. 
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D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „ca să fie mai clară situaţia, aş dori să 

vă  

spun următorul lucru.  

Guvernul a anunţat că în anul 2016 va majora pensiile cu 5%. 

La ora actuală, avem un număr de aproximativ 3800 de beneficiari, de 

pensionari  

care beneficiază de această înlesnire, să-i spunem. 

Odată cu majorarea cu 5%, foarte mulţi dintre ei nu se mai încadrează. De 

aceea,  

noi am majorat de la 900 lei la 950 lei. Iar din datele pe care le avem, nu o să mai fie 

3800, o să fie plus 932.  

Deci, vor beneficia, 4732 de pensionari. 

Totodată, aş vrea să ştiţi că impactul bugetar pentru această majorare este 8361  

lei. Adică, noi vom plăti 1135,680 în totalul 2016, comparativ cu anul acesta în care 

am plătit 866. 

11 miliarde, în bani vechi”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „cei 11 miliarde, reprezintă 

contravaloarea abonamentelor gratuite pe care le punem la dispoziţie şi le suportăm 

noi, Consiliul Local, pentru pensionarii care au pensii mai mici de 950 lei în urma 

hotărârii de astăzi”. 

 

D-nul consilier Dragoş-Puiu Horhocea: „aş vrea să amintesc faptul că, odată 

cu  

acest proiect … eu cred că noi nu am ţinut cont de faptul că există o creştere a pensiei 

de 5%, ceea ce duce o creştere de la 900 la 950. 

Eu cred că sunt făcute pe nişte calcule statistice. 

Nu cred că există … noi vom suporta de la bugetul local 300 mii RON-i. 

Pentru că, repet, sunt nişte date statistice. Faptul că sunt 4700 de pensionari.  

Eu nu cred că vor fi 4700 de pensionari”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „dacă-mi permiteţi. 

Dacă citeaţi referatul mai cu atenţie … noi am făcut o descriere, unde, în această 

descriere, reliefăm faptul că, va fi o majorare de 5%, iar dacă noi vom rămâne la 

900 lei, vor fi mult mai puţini beneficiari de gratuitate. 

Odată cu majorarea la 950 lei, am preîntâmpinat să spunem aşa creşterea de 5%. 

Şi am aici datele statistice de la Casa de Pensii, se încadrează un număr de 4732 de 

pensionari. Dacă înmulţim cu 20 lei/zi, ori 12 luni, avem 11 miliarde 356, 

comparativ cu anul acesta 8 miliarde 756, diferenţa este de trei sute opt mii lei. 

Este fundamentat de către departament şi nu cred că este nimic de neînţeles în 

această fundamentare”. 

 

D-nul consilier Dragoş-Puiu Horhocea: „ok. Îmi cer scuze”. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 396. 
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Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „aş dori să vă aduc la cunoştinţă că,  

conform tradiţiei Pastorala la ultima şedinţă a Consiliului Local, interpretează nişte 

cântece de sezon şi v-aş cere opinia, cum să procedăm, înainte să intrăm în dezbateri 

sau după ? ”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „eu zic să terminăm şi cu 

dezbaterile care nu vor fi foarte lungi, după care intrăm în momentul solemn”. 

 

  Solicit înscrieri la cuvânt. 

 

 Se înscriu la cuvânt d-nii consilieri: Tudorel-Daniel Trofin, Vasile Vasiloiu, 

Marius-Eusebiu Iorga. 

  

  D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „aş vrea să atrag atenţia unei situaţii 

care s-a petrecut acum 2 zile dacă nu mă înşel. 

 În Sud, unde se lucrează  la spaţiul de joacă din faţa complexului PACO, un 

TIR înmatriculat în Turcia, a acroşat o maşină.  

 Proprietara m-a contactat, este disperată. Nu reuşeşte să găsească înţelegere nici 

la cei care execută lucrarea, a luat legătura cu un anume domn Nica, şi nu vrea să-i 

pună la dispoziţie numărul de înmatriculare al TIR-ului. 

 Poliţia municipală nu vrea să facă cercetările corespunzătoare şi o trimite pe 

proprietară să facă cercetări. Să-i aducă numărul TIR-ului. 

 Domnule, nu înţelegi că s-a întâmplat în lipsa mea!   

 Are martori pe care poate să-i pună la dispoziţie, inclusiv un cetăţean care a 

sunat la 112. 

 Rugămintea mea ar fi să facem împreună cu compartimentul Investiţii un pic de 

sprijin pentru acest cetăţean, să-şi repare maşina pe banii cetăţeanului turc care i-a 

avariat maşina. 

 Nu e normal ca în momentul în care se execută o lucrare să vină să ne rupă 

maşinile în două şi să plece fără ca nimeni să nu ia nici o măsură. 

 Mai ştiu de altfel, că acest TIR trebuia să aibă şi o autorizaţie specială de la 

Direcţia de Dezvoltare. 

 Deci, cumva, vă rog foarte frumos să încercăm să-i dăm sprijinul necesar acestei 

persoane pentru a-şi repara maşina într-un mod corect”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „ideea este că noi avem camere video în  

zonă, şi o să facem mâine o cerere la … să vedem ce s-a întîmplat … 

Să vină mâine dimineaţă la mine şi noi putem face rost fără probleme, că apare 

pe  

camere”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „ mulţumesc. O trimit la dvs. 

Pentru plopul de pe str.Bârsei, nu eraţi probabil data trecută la capitolul Diverse.  
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I-am atras atenţia d-nului Primar. Nu ştiu, s-a notat solicitarea mea. Astăzi am 

văzut că se făceau nişte tăieri de copaci şi toaletări la fostul Palat al Copiilor de pe 

str.Cuza Vodă. 

Rugămintea ar fi să încercăm să rezolvăm şi problema de pe str.Bârsei. Nu este 

mare problemă. Este un singur plop în discuţie. 

Mai am o problemă semnalată de locuitori de la blocurile ANL. 

Au o problemă cu centrala ANL. Cei care efectuează mentenanţa, de la firma 

din  

Bacău. Spun că, noi nu ne pricepem să servisăm astfel de centrale. 

Vă rog foarte frumos să avem în vedere ca oamenii aceia să vină şi să repare  

centralele în momentul în care sunt solicitaţi şi nu ştiu de ce trebuie să facă chiriaşii 

acest lucru. 

Vreau să vă mai atrag atenţia că aşa cum am rugat aici, s-a făcut o asfaltare pe 

str.  

M.Kogălniceanu, pe bandă, cu covor asfaltic, dar calitatea covorului asfaltic este 

dezastruoasă. 

Deci, vă rog să aveţi în vedere să se facă această remediere, pentru că nu este  

normal. Noi am avut un covor asfaltic impecabil pe Kogălniceanu. Ce au reparat 

domnii care au efectuat intervenţia acolo pentru o conductă de gaze poată să pară ca o 

stradă dintr-o comună, dintr-un sat de la munte, nicidecum din municipiul Focşani, din 

centrul Focşani-ului. 

Şi mai am o singură chestiune, legată de activitatea Sălii de la Ţara Vrancei. 

Nu mi se pare normal ca tinerii noştri să fie plimbaţi şi respinşi că nu se pot 

organiza evenimente acolo, pentru că sună un consilier liberal. 

Dragi colegi, accesul tinerilor din licee, să efectueze manifestări, nu trebuie să 

se ţină cont de apartenenţa politică a unui tânăr sau altul. 

Era dreptul unui liceu de a solicita, şi noi am fost de acord de fiecare dată, ca 

liceele ca în măsura în care sălile noastre sunt libere şi la dispoziţia noastră să le putem 

oferi acest lucru. 

A primit un răspuns foarte frumos. A sunat un consilier liberal de asta nu aveţi 

voie să-l organizaţi.  

Până la urmă s-a rezolvat ”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „vă contrazic la ultima remarcă. 

Inclusiv eu am fost contactat de unul dintre licee.  

În general, nu mă bag în astfel de situaţii.  

Am sunat şi eu să văd care este situaţia şi mi s-a explicat. 

Datorită pregătirilor pentru aniversarea celor 20 de ani, în perioada în care au 

pregătirile şi în perioada în care-şi desfăşoară activităţile, nu pot să lucreze că au fost 

anumite lucrări, de vopsire, de văruire, de curăţenie, nu puteau să le acorde acest 

spaţiu, urmând ca ulterior să-i programeze pe fiecare. 

Nu a fost rea voinţă şi cu siguranţă nu a fost că, dacă suna un liberal sau … 

Deci, eu vă spun că am sunat personal şi cred că am sunat pentru acelaşi liceu, 

pentru că au fost 3 care au sunat şi ăsta a fost răspunsul oficial. Nu cred că acuma s-a 

întâmplat aşa.  

Cunoscând-o pe d-na Murgoci vă contrazic total”. 
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 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „răspunsul nu l-am primit de la d-na 

Murgoci, pentru că d-na Murgoci nu mi-a răspuns la telefon. 

Tinerii împreună cu d-na secretară şi cine a mai venit din profesori sau nu ştiu 

cine i-a însoţit aici, au spus: domnule a mai sunat şi d-nul consilier Trofin.  

Şi a zis: păi dacă sună PNL-ul este normal că nu se rezolvă.  

Asta este. Nu aveţi dvs. de unde să ştiţi acest dialog”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „eu cred că exageraţi aici. 

Părerea mea este că experienţa celor 3 ani de Consiliu local, unde fiecare dintre 

noi punctual a trebuit să rezolvăm problemele unor cetăţeni, eu nu am auzit până acum 

niciodată această remarcă şi nici nu cred că a fost vreodată pusă problema în felul 

acesta. Că a sunat un consilier UNPR, PNL, PSD sau mai ştiu eu ce alt partid. 

Părerea mea este că exageraţi şi că nu este realitatea. Dar în fine, fiecare cu părerea 

lui”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „stimaţi colegi.  Am o problemă de la 

Grădiniţa 

nr.13, unde în urma controlului ISU, se ştie Grădiniţa nr.13, are monitorizare video 

pentru efracţie. 

Controlul ISU a solicitat Grădiniţei nr.13 să monteze avertizoare de incendiu şi de 

cutremur. Şi pentru aceasta, firma care a monitorizat şi a instalat aparatura de 

monitorizare video, nu are licenţă cod OMEG 39846 şi solicită găsirea unei firme 

autorizate  pe acest cod, conform HG 537. Şi solicit aparatului tehnic al primăriei, 

găsirea unei firme care să poată să  monteze aceste avertizoare de cutremur şi de 

incendiu”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie:”cred că procedura este ca ei să-

şi  

identifice singuri această firmă, să-şi contracteze lucrarea, să o execute şi să plătească. 

Nu văd cu ce i-ar putea ajuta municipalitatea”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „ei cer să găsim noi o firmă. Ei au căutat şi nu 

au găsit „. 

  

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „cu siguranţă sunt alte şcoli şi alte licee  

pe raza municipiului Focşani şi poate să se informeze de la colegii lor.  

Fiecare şcoală este condusă de un director, are un aparat şi cu siguranţă dacă 

dădea un telefon la un coleg, cu siguranţă îi recomanda pe cineva care au făcut la 

şcoala respectivă. 

Noi nu avem acest atribut. 

Noi atributul de a le finanţa”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „ eu o să recomand doamnei să caute …” . 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „este cea mai simplă soluţie”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „a doua problemă.  
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Este vorba de conflictul, care se pare că zace la Liceul Pedagogic.Trenează de 

mai mult timp, dar se pare că a luat proporţii.  

Ieri domnii profesori, purtau banderole. Presa, se pare că a intrat neautorizată  în 

 Liceu. A fost nevoie de forţele de poliţie să  scoată afară presa de acolo. 

Eu cred că ar trebui să dăm o soluţionare. Să chemăm IŞJ-ul să rezolve această  

problemă care, se pare că atinge noi culmi”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „să înţeleg că intervenţia dvs. 

ca  

o solicitare către IŞJ, de a vedea ce se întâmplă acolo?”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: ”vreau să dau nişte explicaţii.  

În primul rând d-nului Milea, referitor la datele cu caracter personal. 

Le-a văzut în lista de la CSM cu amendamentul propus de mine şi finalizat de 

colegul meu. 

L-am rugat pe antrenor să-mi trimită o listă cu datele de naştere pentru a dovedi 

că aceşti copii fac parte din ANDER 10, copii sub 10 ani. Dânsul a găsit de cuviinţă  

să-mi trimită. Nu am cerut CNP-urile, să ştiţi. 

Al doilea lucru. Vă mulţumesc că aţi votat în unanimitate acest amendament. 

Vreau să scot în evidenţă faptul că aceşti copii, aceşti copilaşi, că sunt cu vârste  

între 5 şi 10 ani, merită din plin atenţia noastră.  

Sunt campioni naţionali, au câştigat titlul naţional la o competiţie organizată de 

Federaţia Română de Fotbal şi  în acest moment sunt calificaţi pentru turneul final 

care va avea loc săptămâna viitoare. 

Deci, sunt nişte copii buni şi cred că am făcut un lucru frumos. 

Al treilea punct. Aş dori, dacă sunteţi de acord să transmit condoleanţe, în 

numele tuturor colegilor d-nului Bâcu Aurel, colegul nostru, în urma pierderii suferite 

prin decesul tatălui său. 

Şi nu în ultimul rând, să vă urez tuturor, şi dvs. colegilor din Consiliul Local şi 

… La mulţi ani şi Sărbători fericite. Un An Nou cu bucurii”.  

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „vreau să fac şi o precizare  

referitor la proiectul cu premierea sportivilor. 

Oarecum colateral cu premierea dar, săptămâna asta am avut o discuţie cu 

Clubul 

şi secţiile, cu directorul Clubului Sportiv. 

Mă bucură faptul că avem rezultate la Clubul Sportiv, şi trebuie să felicităm şi  

jucătorii şi antrenorii şi aparatul tehnic de la clubul nostru. 

Avem echipă de handbal în Divizia A, divizia naţională, prima divizie care … 

să  

nu zic altfel.  

Avem echipă de volei, care are şanse la promovare, în prima ligă. Avem campion 

naţional la tir. Avem medalie de bronz la tenis. Avem campioni naţionali la foarte 
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multe categorii de vârstă la şah. Sunt campioni naţionali din Focşani. Lucru pe care nu 

multă lume îl cunoaşte. 4 categorii de vârstă din ţara asta au campioni naţionali din 

Focşani. 

Karate, judo, iarăşi avem campioni naţionali. 

Am solicitat clubului şi rog pe calea asta presa, să se uite mai des către clubul  

nostru. Le-am solicitat chiar să ia legătura cu dvs. mai des, pentru că sunt multe lucruri 

bune care se întâmplă la club, sunt sportivi care merită să fie promovaţi şi să ştie 

municipalitatea şi cetăţenii municipiului Focşani că avem asemenea sportivi. 

Pornind de la acest aspect, noi am avut o discuţie în Consiliul Local în vară,  

despre premierea acestor copii, discuţie care se materializează astăzi, şi marţea 

viitoare, vom premia toţi sportivii cu rezultate deosebite de la cluburile legitimate din 

municipiul Focşani. 

Asta înseamnă că vom premia sportivi şi de Clubul CSM 2007 Focşani şi de  

Clubul CS Unirea, şi de la cluburi private din municipiul Focşani, dar sportivi care au 

avut rezultate deosebite. 

Anul acesta alocarea bugetară este mult mai generoasă decât anul trecut, şi eu 

mă  

bucur că dvs. aţi fost de acord ca la sfârşit de an, toţi aceşti sportivi să se simtă mândri 

că un an de zile au concurat pentru municipiul Focşani”. 

 

D-nul consilier Dragoş-Puiu Horhocea: „legat de ceea ce a spus d-nul 

consilier  

Trofin, revin cu rugămintea la d-nul viceprimar Iorga, este vorba despre firma din 

Bacău. 

Am şi eu pitici pe creier legat de colaborarea în Vrancea şi în Focşani, cu 

firmele  

din Vrancea, cu firmele din Focşani. 

Am zis de un milion de ori, sunt firmele noastre. De ce să dau de mâncare  

firmelor din Bacău. Mai ales că aud că nu vin. Adică vine, acela din Bacău până aici, 

şi spune că nu ştie ce să facă.  

Ce Dumnezeu. Eu cred că cel mai bine …”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:  „să vă explic. 

Este un contract cu o firmă din Bacău. Susţin ideea dvs., să căutăm în Focşani o 

firmă. 

Într-adevăr, sunt nişte probleme de comunicare. Nu vine nimeni din Bacău să ne 

repare centralele. Ceilalţi din Bacău au contract, culmea, cu o firmă din Focşani. 

Da, nici eu nu am înţeles să ne scărpinăm aşa dar … 

Deci, nu vin cei din Bacău.  

Sperăm ca la începutul anului 2016, am discutat şi cu colegul meu, d-nul 

viceprimar Necula, şi este complet de acord să găsim o soluţie cât mai corectă şi cât 

mai rapidă pentru rezolvarea acestor probleme”. 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „la anul, o să încercăm ca toate ANL- 

urile să le racordăm la sistemul public. Datorită faptului că centralele sunt depăşite 

moral, sunt depăşite fizic şi necesită foarte multe reparaţii. 
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Este o investiţie destul de mare, ca să cuplăm la sistem. Vom vedea de unde 

vom găsi resursele pentru a le cupla. Dar anul acesta nu s-a mai putut. La anul cu 

siguranţă o să accesăm la acest procedeu”. 

 

D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu:  „…încheiem anul punând în discuţia 

Consiliului Local probleme tehnice, probleme ale cetăţenilor şi ridic şi eu una. 

Ce a spus d-nul Vasiloiu, cred că totuşi este important. Referitor la 

achiziţionarea de senzori pentru incendiu şi cutremur şi mă gândesc, să se gândească 

la nivelul aparaturii, dar o vor  relua în ianuarie, este vorba de centralizarea nevoilor 

legate de ceea ce impun cei de la ISU. 

Pentru că este clar, nu numai într-o grădiniţă se vor cere aceşti senzori, nu 

numai într-o şcoală, nu numai într-o creşă. Şi cred că această acţiune făcută la nivelul 

întregului grup de grădiniţe, licee, şcoli, ş.a.m.d., pot să însemne economii 

substanţiale, negocierea costurilor pe  aceşti senzori, ş.a.m.d., montaj. 

Deci, lucrurile acestea se vor putea face şi aşa. 

Ştiu că am mai avut situaţii de genul acesta, în anii trecuţi a Consiliului Local, 

când s-au luat măsuri, ingnifugări, ş.a.m.d., s-au făcut la întregul necesar al 

municipiului Focşani, pe segmentul şcolar.  

Şi an bun”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „ o să încerc să fiu foarte scurt. 

Am primit pe e-mail, cred că toţi am primit o revenire la adresa pe care Direcţia 

de Dezvoltare a făcut-o luna trecută în legătură cu sesizarea faptului că serviciul de 

electricitate, nu-şi poate desfăşura activitatea din motive de personal. 

S-au scos la concurs posturile de electricieni. Nu s-a prezentat nimeni, nici la 

primul oncurs, nici la al doilea concurs. Nu au întrunit condiţiile necesare pentru a 

accesa acel post. 

Cred că ar trebui să facem o analiză şi rog aparatul, dacă este posibil, într-un 

timp cât mai scurt posibil, eventual poate luna următoare, să facem o analiză, ce 

înseamnă externalizarea acestui serviciu sau transformarea Direcţiei de Dezvoltare în 

societate comercială sau orice alte soluţii care să ducă la funcţionarea acestui serviciu. 

O să ne trezim la un moment dat că nu o să mai aibă cine să ne schimbe becurile 

în oraş”. 
 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie:”concret, rog aparatul, d-nule  

viceprimar, până la şedinţa de comisie, la primele şedinţe din comisie din ianuarie, să 

ne prezentaţi şi nouă o variantă sau mai multe variante de lucru. 

Adică, ce ar însemna. Ce ar însemna externalizarea serviciului. Ce ar însemna 

din  

punct de vedere juridic şi al posturilor, transformarea Direcţiei în societate comercială, 

sau ce altă soluţie întrevedeţi, tehnic vorbind pentru rezolvarea situaţiei. 

Într-adevăr am discutat de multe ori despre această situaţie, nu am găsit o 

soluţie.  

Va fi o temă grea de lucru, dar trebuie să facem ceva. Şi în ianuarie ar trebui să 

ne  

aplecăm destul de atent asupra acestei probleme”. 
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D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „cred că ar trebui să ne întâlnim toţi, să  

stăm într-o după amiază, în 2 după amieze, în 3, pentru că subiectul este destul de 

complex.  

Sunt plusuri şi minusuri pe fiecare variantă. Aş putea spune, un minus pentru  

noi în tansformarea în societate comercială. 

Înseamnă în primul rând majorări salariale, şi în al doilea rând plata TVA-ului, 

de 

20%. Ceea ce o să ne crească costurile foarte mult.  

Revenind la subiect, eu ştiu că au fost 3 înscrişi.  

Văd o deficienţă mai mult în aparatul nostru, de acolo, în ceea ce priveşte cele 8  

posturi, decât în … şi o să analizez săptămâna aceasta, cu subiect şi predicat, care este 

problema acolo. 

 Chiar azi, am stat de vorbă. Oamenii au venit, au zis că, da domnule, aveţi 

dosarul în regulă. S-au trezit că au venit pe data de 10, să participe la concurs, şi 

niciunul nu s-a mai încadrat. Că, nu ştiu, că unul are 61 de ani, că unul … dar, o să 

discutăm. 

Putem să externalizăm Serviciul de iluminat singur. Şi să rămână Direcţia de  

Dezvoltare, Direcţie de Dezvoltare. 

Eu ştiu că am predat protocolul de predare a tot ceea ce înseamnă sistemul de 

 iluminat către Direcţia de Dezvoltare”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „ ar fi bine să ne gândim şi la acea  

variantă, să dăm în gestiune acest serviciu de iluminat public pe 5 ani de zile. 

Trebuie să ne gândim că ne scuteşte de o grămadă de bătăi de cap. Şi după 5 ani  

de zile avem şi o reţea pusă la punct, pe corpuri de iluminat pe led, economic. 

Eu zic că ar trebui să ne mai gândim şi la varianta aceasta. 

Rog aparatul să aibă şi varianta asta în lucru”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „sigur, şi asta era una din cele 

3- 

4 variante”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „eu nu am să cer nimic, sau să ridic nişte probleme 

ci am să mulţumesc celor din aparatul Primăriei municipiului Focşani, domnului 

Primar Bacinschi, chiar dacă nu este aici, domnului Viceprimar Necula, pentru modul 

cum arată Cartierul Mîndreşti, pentru finalizarea în mare a tuturor lucrărilor. 

De asemenea, i-aş spune d-lui Trofin,  tot a invocat atâtea staţii acolo. Sunt 10 

staţii la Mîndreşti. Sunt aproape gata şi cred că aţi putea face şi o staţie la noi, să veniţi 

să staţi într-o staţie, să vedeţi cum arată. 

Vă mulţumesc încă odată celor din aparatul Primăriei, pentru modul concret 

cum aţi acţionat pentru Cartierul Mîndreşti”. 

 

D-nul Ştefan Macovei – administrator, str.Arh.I.Mincu, bl.24, ap.18:  „locuiesc  

pe str.Arh.I.Mincu, nr.24, ap.8. Cu mine nu vorbiţi?” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „dacă dvs. ridicaţi o mână şi 

spuneaţi că vreţi să spuneţi ceva, credeţi-mă că aveaţi cuvântul. 
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Dar, nu v-am văzut şi nu aţi spus nimic. Dacă nu vă faceţi cunoscută intenţia !” 

 

D-nul Ştefan Macovei – administrator, str.Arh.I.Mincu, bl.24, ap.18:  “aţi 

plantat  

copaci, prin faţa blocurilor, dar nu i-aţi mai udat …” 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „îmi pare rău, aici trebuie să intervină şi  

spiritul cetăţenesc.  

Dacă noi am făcut un efort şi am plantat tei în faţa blocului, ar trebui şi dvs. 

odată  

la câteva zile să-i udaţi. Eu vă garantez că au fost udaţi”. 

 

D-nul Ştefan Macovei – administrator, str.Arh.I.Mincu, bl.24, ap.18: “o altă  

Problemă. Iluminatul public nu funcţionează. În spatele blocului, suntem 5 blocuri 

acolo, nu beneficiem de iluminat public. 

Am chemat băieţii de la Pasarelă. De 2 ori au venit, nu s-a rezolvat nimic. 

Este stâlp, este lampă, nu arde. 

Vrem de sărbători să avem şi noi lumină, că avem maşini. 

Încălzirea centrală care s-a făcut pe bulevard pe aici, a rămas moartă de anul 

trecut. … De ce nu s-a mai continuat lucrarea?  

Pe strada Arh.Mincu nu se poate merge pe trotuar şi pe o parte şi pe alta. 

În Piaţa Unirii, cu dalele … cum s-au cheltuit banii, cât … ne interesează şi pe  

noi. 

Ar trebui să se dea răspuns la demolări de case. S-au depus dosare şi s-au dus la  

Bucureşti … trebuia să se dea un răspuns. 

Sunt înscris la d-nul Corhană, care lipseşte. Creierul de aici, lipseşte, când este  

vorba de răspundere …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: ”d-nule administrator, luaţi  

următorul lucru ca şi informaţie. 

D-nul Primar Bacinschi s-a operat ieri la inimă, este în spital la Bucureşti. Iar  

d-nul Secretar Corhană este iarăşi în spital. 

Acum vă răspund şi la câteva întrebări pe care am apucat să mi le notez şi eu. 

Dar întâi şi întâi, trebuie să spuneţi adresa unde sunteţi dvs.”. 

 

D-nul Ştefan Macovei – administrator, str.Arh.I.Mincu, bl.24, ap.18: „str.Arh. I. 

Mincu nr.24, ap.8”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „având în vedere că d-nul 

Primar  

nu este astăzi, eu mi-am notat cele 2 probleme, o să le transmit şi o să vedem ce 

răspuns găsim …” 

 

D-nul Ştefan Macovei – administrator, str.Arh.I.Mincu, bl.24, ap.18: „strada  

aceea a fost prinsă în proiect …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „aşa v-a spus d-nul Primar.  
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Eu mi-am notat cele 2 probleme. 

Mi-am notat iluminatul şi str.Arh.I.Mincu. 

Haideţi să ascultăm acum şi Corul Pastorala”. 

 

   

 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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