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ROMĂNIA  

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI    

CONSILIUL LOCAL   

 

 

PROCES VERBAL 

din 19 mai 2016 

 

 

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

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

municipiului Focşani. 

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

deschide şedinţa ordinară din 19.05.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia d-

nului Primar nr. 3551/13.05.2016, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 

18 consilieri.  

Absentează d-nii consilieri: Ioan-Liviu Oloeriu, Gheorghiţă Berbece şi 

Dragoş-Puiu Horhocea. 

Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este 

astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

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

supune votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 21.04.2016. 

Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”. 

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

„având în vedere că d-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu, lipseşte astăzi şi trebuia 

să-şi exercite mandatul de preşedinte de şedinţă, vă rog să faceţi propuneri ca 

pentru şedinţa de astăzi, cineva să conducă această şedinţă”. 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „îl propun pe d-nul consilier 

Cătălin Vrabie”. 

Nu sunt alte propuneri şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr.39 şi se 

adoptă cu 18 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 157. 

 

La şedinţă participă: 

 d-na Micşunica Baciu – Director executiv - Direcţia resurse umane; 

 d-na Simona Poieană – Şef Compartimentul buget, contabilitate; 

 d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură, cadastru; 

 d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică 

locală, agricultură, cadastru; 

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

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

 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 

 d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 
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 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al  

Consiliului local; 

 d-nul Florinel Ionaşcu - Consilier juridic, aparatul permanent de 

lucru al  

Consiliului local; 

 d-na Eugenia Drăguşanu - Inspector  Compartiment Proiecte; 

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

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

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

 Liviu Topală – Inspector Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

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

Vârstnice Focsani; 

 d-nul Săndel Ghiuţă – Director Serviciul public comunitar de 

evidenţa  

persoanelor Focşani; 

 d-nul Ion Gheorghe - Director Poliţia Locală Focşani; 

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

Socială Focşani; 

 d-nul Sorin Francu – Director Teatrul municipal Focşani; 

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

 d-nul Laurenţiu Mocanu – Director Direcţia de Dezvoltare Servicii 

Publice  

Focşani; 

 d-nul Stănică Grosu - Director Clubul Sportiv Municipal Focşani. 

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

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

 d-nul Gigel Ghimpu – Director tehnic S.C. Transport Public SA 

Focşani; 

 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;  

 d-nul Gigi Jipa – Administrator SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR 

SA Focşani; 

 

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locale.  

 

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

care cuprinde 38 puncte: 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei din 

bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2016 pentru premierea sportivilor 

participanţi la Competiţia de Gimnastică „Memorialul Sergiu Popa”, ce va avea 

loc în perioada 3-4 iunie 2016; 
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2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7,00 mii lei din 

bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2016 pentru premierea câştigătorilor 

Stagiunii Teatrale a Elevilor ce va avea loc în perioada 1-3 iunie 2016; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al 

municipiului Focşani în calitate de co-organizator la desfăşurarea Concursului de 

Interpretare „Noelia Prisecaru”, ce va avea loc în luna iunie 2016; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al 

municipiului Focşani în calitate de co-organizator la desfăşurarea Concursului 

Naţional de Creaţie „Gh. Tăttărescu”, ce va avea loc în luna iunie 2016; 

 

5. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focşani nr.82/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Locuri de joacă în zona Gară şi Cartier 

Mîndreşti” - municipiul Focşani, judeţul Vrancea; 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale, împrejmuire 

Grădiniţa cu program prelungit nr.16 situată în Al.Căminului nr.13”; 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare teren sport în suprafaţă de 

500,00 mp la Şcoala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă”- Al.1 Iunie, în cadrul 

Programului „Olimpiadele Kauffland”; 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului General al 

municipiului Focşani pe anul 2016; 

 

9. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.107/30 aprilie 2015 pentru completarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.102/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a serviciului social cu cazare: Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Focşani; 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 

numărului de personal pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani; 

 

12. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.18/2011 privind înfiinţarea Poliţiei locale a municipiului 

Focşani; 
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13. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr. 44/2012 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Poliţia locală a 

municipiului Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;     

 

14. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.254/2013 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Serviciul Public 

„Creşe” din municipiul Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 

                                               

15. proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.146/2016 pentru revocarea mandatarului Consiliului 

local al municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC 

Administraţia Pieţelor Focşani SA şi desemnarea unui alt mandatar; 

 

16. proiect de hotărâre privind revocarea mandatarului Consiliului local al 

municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Administraţia 

Pieţelor Focşani SA; 

 

17. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local 

al municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Administraţia 

Pieţelor Focşani SA; 

 

18. proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de 

steag al municipiului Focşani; 

 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de 

publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în 

municipiul Focşani; 

 

20. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.264/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a sistemului de parcare din municipiul Focşani; 

 

21. proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru 

ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor oprite sau staţionate 

neregulamentar, a vehiculelor expuse la vânzare fără autorizare şi a vehiculelor 

fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Focşani şi a 

taxelor aferente, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.110/2008, modificată şi completată; 

 

22. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la 

cumpărarea imobilului – monument istoric Vila Cicinetta, cod LMI – Vn –II-m-

B-06492 din Focşani, str.Duiliu Zamfirescu nr.6, aflat în proprietatea domnilor 

Iancu Mihai şi Mihaela; 
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23. proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren 

situat în Focşani, Calea Munteniei nr.57, T 83, P 435 Cc în suprafaţă de 30.000 

mp ce aparţine domeniului privat la municipiului Focşani; 

 

24. proiect de hotărâre privind însuşirea completărilor şi modificărilor 

aduse anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.383/2015 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al municipiului Focşani; 

 

25. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.384/2015 privind aprobarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani; 

 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a 

dreptului de uz şi servitute asupra unui teren aflat în extravilanul municipiului 

Focşani în suprafaţă de 1,00 mp către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE 

MUNTENIA NORD SA; 

 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a 

dreptului de uz şi servitute asupra unui teren în suprafaţă de 36,5 mp către SC 

FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD SA; 

 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a 

dreptului de uz şi servitute asupra unui teren în suprafaţă de 1,00 mp către SC 

FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD SA; 

 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită 

către Serviciul Public Local de Evidenţă a Persoanelor Focşani a unei părţi a 

imobilului compus din construcţie şi teren aferent situat în Focşani, str.Cuza 

Vodă nr. 43; 

 

30. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită 

către Poliţia Locală a municipiului Focşani a unei părţi a imobilului compus din 

construcţie şi teren aferent situat în Focşani, str.Cuza Vodă nr.43; 

 

31. proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.142/2016 privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică 

a terenului în suprafaţă de 49,00 mp. situat în Focşani, str.Constructorului nr. 

20A, judeţul Vrancea, T 212, P 11665% ce aparţine domeniului privat al 

municipiului Focşani, către SC BARI SERV SRL; 

 

32. proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.62/1998 privind aprobarea amenajării pe cheltuiala 

beneficiarilor a unor alei de acces la unităţile comerciale situate la parterul 

blocurilor sau rezultate prin divizarea spaţiilor comerciale existente; 
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33. proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârile Consiliului 

local al municipiului Focşani nr.142/2015, 174/2015, 175/2015 şi 266/2015 

privind aprobarea vânzărilor cu plata în rate lunare a garsonierelor situate în 

Focşani, către familia Poroşnicu Claudia şi Poroşnicu Sorin, familia Apuşcăşiţei 

Constantin-Daniel şi Apuşcăşiţei Silvia-Narcisa, domnul Codreanu Silviu şi 

respectiv familia Irimia Luminiţa şi Irimia Cristinel; 

 

34. proiect de hotărâre privind împuternicirea Viceprimarului municipiului 

Focşani – Marius Eusebiu Iorga să încheie contracte de vânzare-cumpărare pentru 

locuinţele din fondul locativ de stat situate în Focşani, b-dul Bucureşti nr.27, 

blocul L2 – ap. 35, ap .09 şi blocul L1 – ap.28 în baza prevederilor Legii locuinţei 

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

nr.85/1992 cu modificările şi completările ulterioare; 

  

35. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi 

informării publicului nr.13861 din 28.03.2016 privind documentaţia P.U.Z. şi 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan pentru construire 

locuinţe şi dotări complementare şi împrejmuire” - Focşani, extravilan, T.50, 

P.210; 

 

36. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi 

informării publicului nr.15717 din 28.03.2016 privind documentaţia P.U.Z. şi 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan, lotizare teren în 

vederea construirii de locuinţe şi clădire servicii”- Focşani, extravilan, T.23, 

P.64/1; 

 

37. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi 

informării publicului nr.13356 din 29.03.2016 privind documentaţia P.U.Z. şi 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan şi lotizare pentru 

construire cartier rezidenţial şi dotări – str. Dionyssos” - Focşani, extravilan, 

T.92, P.486/11, P.486/12, P.486/13, şi altele; 

 

38. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă al 

Consiliului local al municipiului Focşani pentru luna iunie 2016 ; 

  

 

Secţiunea a II-a – rapoarte, informări 

 

1. Raport de activitate pe anul 2015 al Cantinei de Ajutor Social Focşani; 

2. Raport de activitate pe anul 2015 al Serviciului Public Creşe; 

3. Raport de activitate pe anul 2015 al Căminului pentru Persoane 

Vâtstnice Focşani; 

4. Raport de activitate pe anul 2015 al Serviciului Public Comunitar de 

Evidenţă a Persoanelor; 
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5. Raport de activitate pe anul 2015 al Direcţiei de Dezvoltare Servicii 

Publice Focşani; 

6. Raport de activitate pe anul 2015 al Poliţiei locale Focşani; 

7. Raport de activitate pe anul 2015 al Clubului Sportiv Municipal Focşani 

2007; 

8. Raport de activitate pe anul 2015 al SC ENET SA Focşani; 

9. Raport de activitate pe anul 2015 al SC Administraţia Pieţelor Focşani 

SA; 

10. Informare privind hotărârile adoptate de Consiliul local al municipiului 

Focşani în mandatul 2012-2016; 

 

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „o să vă întreb dacă mai 

sunt completări la ordinea de zi”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „da. 

Aş mai dori să introduce 5 proiecte pe ordinea de zi şi anume:  

 

1. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă 

pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Focşani din data 

de 19 mai 2016; 

 

 2. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.2 

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.394/2015 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, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru investiţiile din municipiul Focşani parte din Studiul de 

fezabilitate regional „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare 

cu apă şi canalizare în judeţul Vrancea – Etapa II”; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Municipiului 

Focşani la cofinanţarea proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemelor 

de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Vrancea – Etapa II”; 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziţia 

proiectului regional „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare 

cu apă şi canalizare în judeţul Vrancea – Etapa II” a terenului pentru 

construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „dacă mai sunt completări 

sau observaţii pe marginea ordinii de zi? 

Nu mai sunt alte modificări.  

Atunci vă supun aprobării, ordinea de zi.” 

Se supune la vot ordinii de zi, cu cele 5 amendamente, respectiv 

introducerea proiectelor nr.39, 40, 41, 42, 43 şi se aprobă cu 18 voturi „pentru".  

 

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

aprobarea alocării sumei de 5.000 lei din bugetul local al municipiului 

Focşani pe anul 2016 pentru premierea sportivilor participanţi la Competiţia 

de Gimnastică „Memorialul Sergiu Popa”, ce va avea loc în perioada 3-4 

iunie 2016; 

   

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 158. 

 

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

aprobarea alocării sumei de 7,00 mii lei din bugetul local al municipiului 

Focşani pe anul 2016 pentru premierea câştigătorilor Stagiunii Teatrale a 

Elevilor ce va avea loc în perioada 1-3 iunie 2016; 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 159. 

 

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

aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focşani în calitate de 

co-organizator la desfăşurarea Concursului de Interpretare „Noelia 

Prisecaru”, ce va avea loc în luna iunie 2016; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 160. 

 

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

aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focşani în calitate de 

co-organizator la desfăşurarea Concursului Naţional de Creaţie „Gh. 

Tăttărescu”, ce va avea loc în luna iunie 2016; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 161. 

 

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

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.82/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „ Locuri de joacă în zona Gară şi Cartier Mîndreşti” -

municipiul Focşani, judeţul Vrancea; 
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D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „solicitasem d-nului Viceprimar 

aseară, să ne pună şi nouă la dispoziţie negaţia de la Agenţia pentru Mediu, pentru 

locaţia Gară…”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „da, era o chestie 

complementară oarecum, dacă …”. 

 

D-na Cristina Costin - Şef serviciu investiţii, fond locativ, îi pune la 

dispoziţie d-nului consilier Tudorel-Daniel Trofin solicitarea. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 162. 

 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 

investiţii „Reparaţii capitale, împrejmuire Grădiniţa cu program prelungit 

nr.16 situată în Al.Căminului nr.13”; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 163. 

     

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 

investiţii „Amenajare teren sport în suprafaţă de 500,00 mp la Şcoala 

Gimnazială „Alexandru Vlahuţă”- Al.1 Iunie, în cadrul Programului 

„Olimpiadele Kauffland”; 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „scuze, am aşteptat din partea 

aparatului să facă cineva o precizare că, aici, de fapt şi de drept noi nu vom 

investi. 

Este o sumă pe care o sponsorizează o firmă privată şi ne realizează un 

teren de sport în urma unui concurs. La fel ca şi la Şcoala nr.2, unde nu o să fie 

vorba de un teren de sport, ci, de o donaţie în echipamentele de calcul, soft, şi alte 

lucruri. 

În concluzie, este o investiţie pe care o face … donaţie o firmă privată”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 164. 

    

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

aprobarea majorării Bugetului General al municipiului Focşani pe anul 

2016; 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „aşa cum am discutat la 

comisia de buget de aseară, pe ultima sută de metri au apărut, tot dintr-o donaţie 
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şi sponsorizare, la Şcoala Gimnazială „Ion Basgan”, a apărut o donaţie, drept 

pentru care ea trebuie introdusă în bugetul Consiliului Local, ca şi amendament. 

 - se suplimentează cu suma de 45 mii lei bugetul Şcolii Gimnaziale „Ion 

Basgan” din Focşani, reprezentând donaţii şi sponsorizări obţinute de această 

unitate în vederea achiziţionării unor obiecte de inventar. 

Este vorba de calculatoare sau alte obiecte de inventar”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „o întrebare, îmi cer scuze. 

Premiul a fost de 20 mii Euro, nu ?”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „nu, la Kauffland era…”. 

 

D-na Simona Poiană - Şef Compartimentul buget, contabilitate: „ambele 

şcoli au câştigat câte 90 mii lei, care se încasează în 2 tranşe. 

La data întocmirii proiectelor de hotărâre, Şcoala nr.8 avea încasată prima 

tranşă, Şcoala nr. 2, nu o avea încasată.  

 

Conform legii, nu aveam voie să cuprindem în proiectul de hotărâre decât 

sumele încasate.  

Între timp a încasat şi Şcoala nr. 2, prima tranşă de 45 mii lei, şi se supune  

aprobării … ” 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ … a, şi pentru următoarea 

tranşă…” 

 

D-na Simona Poiană - Şef Compartimentul buget, contabilitate: „după 

încasare, se va propune majorarea bugetului, cu a doua tranşă”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:„… am înţeles, îmi cer scuze, era o 

chestie tehnică”. 

 

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

adoptă cu 18 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 18 voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 165.     

  
Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.107/30 

aprilie 2015 pentru completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.102/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „am făcut această precizare şi 

aseară, că, ar trebui să … noi am mai avut discuţii vis-a-vis de capacitatea 
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Direcţiei de Dezvoltare de a îndeplini toate sarcinile pe care i le-am trasat noi ca 

şi Consiliu Local în acest mandat şi fireşte şi din urmă.  

Nu cred că … chiar anul acesta, dacă nu mă înşel, este hotărârea prin care 

le-am dat dreptul de a intra pe terenurile instituţiilor de învăţământ, despre asta 

este vorba şi de a toaleta spaţiile verzi. Între timp, şi-au dat seama că nu au o 

capacitate suficientă pentru a se ocupa şi de spaţiile verzi din municipiu şi de cele 

din cadrul unităţilor de învăţământ, şi pentru acest lucru, abrogăm această 

hotărâre de Consiliu. 

Spuneam şi în trecut, că Direcţia de Dezvoltare are mult prea multe sarcini 

în grijă şi nu reuşeşte să le satisfacă pe toate, astfel încât, eu sunt puţin deranjat de 

faptul că la momentul iniţierii acelei hotărâri, nu s-au gândit cei care au iniţiat, 

faptul că nu vom putea îndeplini şi această sarcină. 

Este un pic neplăcut să ne retragem un vot dat acum vreo trei luni de zile ”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „aşa cum a spus şi d-nul 

consilier Trofin, este adevărat că, capacitatea de acţiune a Direcţiei de Dezvoltare 

nu este una foarte fericită şi din câte ştiţi, am avut dezbateri de-a lungul timpului 

ample vis-a-vis de numărul de angajaţi pe care Direcţia de Dezvoltare ar trebui 

să-i aibă.  

Datorită restricţiilor legale, în mod special, ştiţi foarte bine că Direcţia de 

Dezvoltare, nu a putut să se dezvolte, drept pentru care, sper ca în următorul 

mandat viitorul Consiliu Local, alături de Primarul ales al municipiului Focşani să 

găsească acea soluţie care să ducă la creşterea capacităţii Direcţiei de Dezvoltare. 

Eventual prin transformarea acesteia într-o societate comercială aşa cum avem 

celelalte societăţi care se ocupă de utilităţi publice pe raza municipiului Focşani. 

Şi mă refer aici la CUP care se ocupă de tot ceea ce înseamnă utilitate publică, 

apă şi canalizare, mă refer la ENET, care se ocupă de tot ceea ce înseamnă parte 

de termoficare. 

 

Iată că a venit momentul, după părerea mea, ca această Direcţie de 

Dezvoltare, să se transforme într-o societate comercială, care să se ocupe de 

celelalte utilităţi publice ale municipiului Focşani în mod special în ceea ce 

priveşte curăţenia, spaţiile verzi. 

Iată, şi curţile şcolilor, curţi care pot fi întreţinute de Direcţia de 

Dezvoltare, numai dacă îi dăm posibilitatea acesteia”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „sigur, noi am discutat de 

multe ori situaţia Direcţiei de Dezvoltare. Faptul că acum 3 luni de zile am 

promovat şi votat un proiect de hotărâre, prin care ne doream ca Direcţia, în mod 

firesc să se ocupe de aceste spaţii, îl avem astăzi pe ordinea de zi spre revocare, 

este până la urmă un lucru normal, am încercat aşa cum ne-am dorit şi era firesc 

să rezolvăm anumite probleme mijloacele pe care le avem la îndemână.  

Am constatat, sau executivul a constatat ulterior, că aşa cum a spus şi d-nul 

Matişan, nu din cauza subiectivă ci obiectivă, şi anume, politica legislativă, nu, 

Direcţia nu îşi poate permite să întreţină aceste spaţii. 
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Nu avem altă soluţie decât să anulăm acea hotărâre şi să vedem ce … să 

vadă noul Consiliu, cei care vor fi în Consiliul următor, ce soluţii vor găsi pentru 

rezolvarea acestor probleme”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „soluţia este simplă. 

Important este, dacă avem şi bani. Să alocăm bani instituţiilor de 

învăţământ. Ei sunt ordonatori de credite şi pot să-şi achiziţioneze servicii de 

întreţinere a spaţiilor verzi şi de toaletare a incintelor”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „da. O să-i dau cuvântul 

şi d-nului Viceprimar, dar soluţia asta a spus-o dumnealui la comisie. Deci, nu 

este o noutate, chiar asta este şi propunerea ulterior, după revocarea acestei 

hotărâri”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „aş dori să fac precizarea că această  

hotărâre este din aprilie 2015, şi nu este din 2016. 

Deci, într-un an de zile, da, ne-am dat seama că nu putem să gestionăm 

foarte bine şi spaţiile publice şi cele din unităţile de învăţământ. 

Într-adevăr, sunt unele unităţi de învăţământ care se gestionează singure, şi 

pe această cale îi felicit pentru că îşi fac treaba. Şi sunt şi unele care nu au 

capacitatea să-şi gestioneze singure, şi cu siguranţă această hotărâre de revocare 

am luat-o în urma discuţiei cu d-na Directoare de la Buget, care m-a asigurat că 

toate şcolile au în buget pentru anul acesta bani, pe care pot să-i folosească în 

aceste scopuri. 

Nu sunt sume foarte mari, adică, sunt câteva sute de lei tot anul pentru 

gestionarea acestor spaţii. 

Cam asta a fost motivul pentru revocarea acestei hotărârii”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 166. 

   

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „vă voi propune pentru o 

corectă ordine şi firească ordine, să citesc şi să supun dezbaterii noastre, proiectul 

de la nr.11 şi apoi pe cel de la nr.10”. 

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 167. 

 

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

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social 

cu cazare: Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani; 
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D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „aş dori să introduc un 

amendament. 

Pentru a fi în concordanţă cu proiectul de hotărâre votat anterior, sunt 

necesare 2 amendamente, şi anume: 

1. – art.8, alin.(1) din anexă, va avea următorul cuprins: 

(1) Serviciul Social „Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani”, 

funcţionează cu un număr de 26,5 posturi, conform prevederilor Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Focşani, din care, şi aici avem 4 subpuncte:  

a) personal de conducere: director – 1 post; 

b) personal de specialitate, îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi 

auxiliar: 16,5 posturi; 

c) personal cu funcţii financiar-contabile şi administrativ, gospodărire, 

întreţinere-reparaţii, deservire: - 9 posturi; 

d) voluntari – în funcţie de cereri. 

 

Al doilea amendament: 

1.  la art.12 din anexă, se adaugă, la lit. f) spălătoreasă. 

 

Se supun la vot amendamentele d-lui consilier Marius-Eusebiu Iorga, se 

adoptă cu 18 voturi „pentru”. 

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

amendamentele formulate de d-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga, fiind adoptat 

cu 18 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 168.  

  

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.18/2011 

privind înfiinţarea Poliţiei locale a municipiului Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 169. 

 

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

modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.44/2012 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 

numărului de personal pentru Poliţia locală a municipiului Focşani, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 170. 

 

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

modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului 

Focşani nr. 254/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 

numărului de personal pentru Serviciul Public „Creşe” din municipiul 

Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 171.  

 

Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.146/2016 

pentru revocarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Administraţia Pieţelor Focşani SA 

şi desemnarea unui alt mandatar; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 172. 

 

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

revocarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Administraţia Pieţelor Focşani SA; 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „voiam să întreb, unde se strâng toate 

rapoartele de activitate ale mandatarilor? Se depun la cineva? 

Adică, la cine se depun, mă interesează?  

Aş vrea să le văd şi eu mâine, de la ceilalţi mandatari !”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „în regulă. 

Cred că la d-na Baciu. Dacă greşesc …” 

D-na Micşunica Baciu – Director executiv - Direcţia resurse umane: „la 

Consiliul Local …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „la Consiliul Local, la 

parter? 

Şi ar trebui să fie în evidenţa Consiliului Local”. 

 

D-na Micşunica Baciu – Director executiv - Direcţia resurse umane: „da”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „în regulă. 

O să rog personal, personalul angajat al Consiliului Local, mâine să 

verifice şi să-i pună la dispoziţie d-nului consilier toate documentele pe care le-a 

solicitat”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „mulţumesc”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „cu plăcere”. 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „mi se pare că trebuie să facem şi propuneri 

…”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „păi, facem, asta voiam să 

vă spun acum…”. 
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D-nul consilier Aurel Bâcu: „eu voiam să mă refer la altceva. 

Pentru … care au participat şi la şedinţa trecută. 

Data trecută s-a votat  acest proiect. În schimb s-a votat, strâmb. 

Trebuiau 2 proiecte pe ordinea de zi. 

Unul cu revocarea şi unul cu numirea. 

Se ştia de atunci, dar, s-a insistat pe treaba asta. Şi a trebuit Prefectura să ne 

dea aviz de nelegalitate pe bună dreptate. 

Asta este o lipsă de neprofesionalism de care tot vorbim şi punerea într-o 

situaţie delicată a Consiliului Local. 

Eu mă simt puţin pus într-o situaţie delicată. Să votez la interval de o lună, 

aceiaşi hotărâre. Odată nelegală, odată legală”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „am discutat chestiunea 

asta şi la comisie.  

Noi în Consiliul Local, şi nu numai noi şi consilierii locali şi colegii noştri 

care au fost în Consiliul Local înaintea noastră, au avut pe ordinea de zi, de foarte 

multe ori revocări ale mandatarilor şi numirea altor mandatari în aceeaşi hotărâre. 

Acele hotârâri au fost legale la momentul acesta. Probabil, că actualul Prefect le 

consideră nelegale.  

Este atributul dumnealui. 

Avem două variante. 

Să luăm act de ceea ce spune şi să procedăm în consecinţă sau să rămânem 

în continuare în instanţă. Ceea ce ar însemna 6 – 8 luni de proces. 

Am ales varianta simplă, în care supunem votului dumneavoastră 

revocarea. Dacă trece, bine, dacă nu, nu. Vom supune un nou mandatar. Dacă 

vom numi unul, vom vedea prin vot, şi cu asta am stins un proces care nu-şi avea 

rostul. 

Vă aduc la cunoştinţă faptul că una dintre solicitările Prefectului este ca, 

votul pe revocare să fie secret, aşa că am pregătit buletinele de vot. O să vă dăm o 

ştampilă şi o să trecem la procedura clasică pe care o cunoaştem cu vot, da? 

Dacă, votul va fi favorabil revocării, vom trece la proiectul următor care 

înseamnă şi propunerea unui nou mandatar, da? 

Rog aparatul de specialitate … 

Avem comisie ?… aşa este… D-nul Horhocea care era un obişnuit al 

comisiei, nu va fi astăzi ! 

Vă rog, faceţi propuneri pentru comisie, vă rog !” 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „îl propun pe d-nul consilier 

Lucian Moraru”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „îi propun pe d-nii consilieri: 

Lionida Milea şi Ionuţ Mersoiu”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „dacă nu mai sunt alte 

propuneri şi cei nominalizaţi sunt de acord, vă supun votului dvs.”. 
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Se supune la vot comisia de numărare a voturilor şi se aprobă cu 18 voturi 

„pentru”. 

 

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

următorul proiect este pentru desemnarea mandatarului, o să vă rog să votăm 

repede şi ordonat, ca să trecem apoi la continuarea şedinţei”. 

 

Nu mai sunt alte propuneri se distribuie buletinele de vot domnilor 

consilieri în vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 18 buletine de vot, rezultatul votului 

fiind următorul: 

 

 

                            voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul Georgel Constantin    16   1      1 

 

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

16 voturi „pentru” şi 2 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri Lilian Ilie şi 

Dan Buzoi, devenind hotărârea nr.173. 

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

desemnarea mandatarului Consiliului local al municipiului Focşani în 

Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Administraţia Pieţelor Focşani SA; 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „propun pe d-nul Băjenaru Dan-Gabriel, 

inginer, licenţiat în turism”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „din partea grupului PSD, 

fac eu propunerea în mod formal. 

Este vorba de d-nul Vasile Melinte, cel care a fost şi data trecută 

nominalizat”. 
 
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „eu am o intervenţie pe conţinutul 

contractului de mandat”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „sigur …” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „din ce am înţeles, din discuţiile 

de ieri de la comisie, a intervenit o schimbare în structura acestui contract, şi eu 

cred că, aşa cum, şi dvs. aţi beneficiat de posibilitatea de a stinge acest mandat 

prin dorinţa majorităţii din Consiliul Local, ar trebui ca şi viitorului mandatar de 

la Piaţă să îi precizăm această opţiune.  

Pentru că la cap.VII, art.12, se spune că, mandatul se stinge prin expirarea 

termenului, imposibilitatea fortuită de executare, renunţarea mandatarului, 

decesul acestuia sau punerea sub interdicţie judecătorească. 
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Corect ar fi, să facem un amendament şi să introducem, şi la dorinţa 

majorităţii Consiliului Local. Exact aşa cum s-a întâmplat astăzi cu d-nul 

Constantin Georgel. 

Vă rog să supuneţi la vot amendamentul”. 

 
Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „cu mare drag. Formulaţi-

mi exact ce … ziceţi-mi exact fraza ca să pot să o supun”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „mandatul se poate stinge, la 

art.12, se poate stinge şi la iniţiativa majorităţii Consiliului Local …”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „…consilierilor locali”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „consilierilor locali, scuze …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „la iniţiativa, şi cu votul 

majorităţii …” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „şi cu votul, corect, pentru că …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „…pentru că, doar la 

iniţiativa, nu se va stinge niciodată…” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „…da, o să fie un proiect de 

hotărâre cum a fost şi astăzi …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „… da, este în regulă…”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Tudorel-Daniel Trofin, şi nu 

se adoptă cu 4 voturi „pentru” din partea d-nilor consilieri: Tudorel-Daniel 

Trofin, Dan Buzoi, Aurel Bâcu şi Lilian Ilie şi 14 voturi „abţinere. 

 

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

să vă rog, pentru d-nul Bejenaru, aveţi o carte de identitate? 

Băjenaru, Bejanaru, nume … 

Băjenaru …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „… să nu greşim 

numele…” 

 

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

„este cumva în sală dumnealui? 

Nu, bine. 

Atunci, vă rog să redactaţi buletinele de vot cu cele două propuneri. 

Continuăm, şi revenim în momentul în care …” 
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Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

însuşirea variantei finale a proiectului de steag al municipiului Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 174. 

 

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

aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi 

autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Focşani; 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „întru-cât am avut o discuţie 

aseară, în urma cărora au reieşit nişte amendamente, aş vrea să vi le propun 

atenţiei dvs. astăzi. 

Primul amendament, este legat şi o dorinţă mai veche a mea de a înfiinţa în 

municipiul Focşani, panouri speciale destinate afişajelor publicitare şi anunţuri de 

mică publicitate. 

La momentul respectiv, discutam chiar cu dvs. d-nule Vrabie, despre 

posibilitatea  înfiinţării acestor amplasări. 

Aveam şi nişte soluţii propuse de d-nul Cazaciuc, destul de frumoase, aşa 

cum au marile oraşe. Poate că, eu ştiu, nivelul costurilor i-a împiedicat pentru a 

veni în aceşti doi ani de când am discutat noi, să ni le prezinte. Cert este că, eu 

chiar îmi doresc, chiar şi la nivel empiric să avem astfel de afişaje, în genul cum 

sunt cele electorale de astăzi, pentru că în lipsa lor, cei care au nevoie de a face 

acest afişaj, ne murdăresc în fel şi chip oraşul. 

În concluzie, a venit momentul să aprobăm acest regulament de publicitate 

şi putem să încadrăm foarte bine dorinţa noastră aici. 

Amendamentul privind modificarea şi completarea alin.1 din art.42 din 

proiectul de hotărâre nr.19, după cum urmează:  

- în vederea asigurării eficientei informări a cetăţenilor, a libertăţii de  

expresie şi esteticii urbane, autorităţile administraţiei publice locale vor instala în 

amplasamente cu vizibilitate, în condiţiile regulamentului local de publicitate, 

panouri speciale destinate afişelor publicitare şi anunţurilor de mică publicitate, 

numai în cazurile speciale şi de maximă importanţă. 

Locaţiile propuse pentru amplasarea panourilor speciale destinate afişelor 

publicitare şi anunţurilior de mică publicitate sunt: Piaţa Moldovei, Piaţa Sud, 

Piaţa Bahne, Sala Polivalentă, Autogară şi Piaţa Gării. 

Şi al doilea amendament pe care aş vrea să-l formulez, este vorba despre o 

îndreptare a unei greşeli de tehnoredactare: 

- în cuprinsul art.48, alin.(9) sunt nominalizate art.43 şi art.44 şi alin.(10) 

sunt exemplificate art.45 şi 46. 

Pentru corelarea dispoziţiilor din Regulament, propun îndreptarea erorii 

materiale de tehnoredactare în sensul că, la alin.(9), art.44 se va citi art.42, iar la 

alin.(10), art.46 se va citi art.44.” 

 

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

adoptă cu 18 voturi „pentru”. 



 19 

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

amendamentele formulate de d-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin, fiind adoptate 

cu 18 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 175.   

  

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.264/2015 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului 

de parcare din municipiul Focşani; 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „am de făcut un amendament 

rezultat în urma consultării publice care a avut loc la începutul lunii acesteia, dacă 

nu mă înşel, şi în urma discuţiilor pe care le-am avut, la comisiile de specialitate 

din cadrul Consiliului Local. 

Modificarea cuprinsă la pct.1, de la art.1, va avea următorul conţinut: 

- Art.8, alin.(2) din anexa nr.1 – Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a sistemului de parcare din municipiul Focşani, se modifică şi va avea următorul 

cunţinut: 

Alin.2 - autovehiculele şi vehiculele comercianţilor utilizate pentru 

transport marfă au acces pentru aprovizionare, zilnic între orele: 6,00 – 8,00, în 

orice loc de parcare cu plată. După acest interval, pentru aceste autovehicule şi 

vehicule, accesul este interzis. 

De ce este făcut acest amendament, pentru a descongestiona traficul 

existent în mod special în zona Pieţii Agroalimentare din municipiul Focşani. Ştiţi 

foarte bine că în zona aceea sunt foarte multe maşini de marfă care stau staţionate 

pe toată durata de funcţionare a pieţii şi blochează parcarea respectivă. 

La pct.7, de la art.1, acesta va avea următorul conţinut: 

- Pct.7, art.13 din anexa nr.2 – Regulamentul de atribuire a locurilor de 

parcare din parcările de reşedinţă din municipiului Focşani, se modifică şi va avea 

următorul conţinut: 

Art.13 - abonamentele tip reşedinţă, asigură folosirea locului de parcare de 

la ora: 17,00 până la ora: 8,00. Deţinătorul unui abonament va putea folosi 

parcarea şi între orele: 8,00 şi 17,00, precum şi în zilele de sâmbătă, duminica şi 

în toate sărbătorile legale, fără să achite o taxă suplimentară.  

Este o discuţie pe care am avut-o de asemenea în comisiile de specialitate, 

nu era specificată foarte clar perioada cât timp cetăţenii pot să-şi lase maşinile în 

parcările de reşedinţă, de aceea s-a făcut acest amendament”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „da, eu mi-aş dori pentru că, în 

această componenţă a Consiliului Local, ne-am dorit împreună, foarte mult să 

avem acest Regulament mai repede funcţional şi cei care plătesc taxe pe locurile 

de parcare cel puţin de reşedinţă, să beneficieze de toate prevederile lui. 

Sper să fie ultima dată când ajunge în Focşani, în Consiliul Local acest 

Regulament, în condiţiile legislative actuale, doar dacă se va schimba dorinţa 

Consiliului Local în ceea ce priveşte reglamentarea parcării să mai apară şi ne mai 

dorim foarte mult ca acea aplicaţie pe care noi, din câte ştiu, am plătit-o este 

funcţională, dar, doar la nivel de teste, nu şi la nivel efectiv administrativ, să fie 
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cât mai repede funcţională, pentru că eliminăm din păcate, mişcarea destul de 

greoaie a Direcţiei de Dezvoltare în ceea ce priveşte aceste locuri. 

Trebuie să faci, cel puţin 3 drumuri în momentul de faţă pentru a-ţi rezerva 

un loc de parcare. 

Este destul de complicat pentru cei care sunt foarte ocupaţi şi dacă tot am 

găsit şi am plătit, o soluţie tehnică mai bună şi mai rapidă, să ne folosim de ea. Şi 

în felul acesta vedem şi noi, ce locuri de parcare sunt inventariate, care sunt 

libere, care sunt ocupate,  să nu mai existe discuţii. 

Eu, personal m-am lovit de o chestiune. Cineva s-a dus să verifice dacă am 

locurile plătite corect, sau este un beneficiu nelegal pe care-l face Direcţia de 

Dezvoltare pentru unul din consilierii locali”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „şi eu îmi doresc şi am 

susţinut foarte mult acest proiect.  

Sunt unul dintre cei care,  a participat cred că la toate întâlnirile, din păcate, 

aşa cum am spus, acea aplicaţie stă la conservare de vreo câteva luni, deşi ea este 

funcţională, există, are baza de date încărcată. Cetăţenii municipiului Focşani nu 

reuşesc să aibă acces la ea şi să vădă într-un mod foarte transparent ce locuri de 

parcare sunt libere, ce locuri sunt ocupate şi să-şi rezerve şi să-şi închirieze de 

acasă sau de la birou un loc de parcare. 

Ar fi o chestiune extrem de simplă şi extrem de transparentă. Ar elimina 

orice fel de suspiciune, de tranzacţionare a locurilor de parcare, de şpăgi, de mai 

ştiu eu ce altceva. 

A muncit Direcţia, am muncit şi noi la acest proiect şi nici astăzi nu înţeleg 

nici eu, de ce nu este operaţional. Poate, cu ocazia dezbaterii de astăzi cineva se 

va trezi şi o va face operaţională”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „mai trebuie precizat un lucru. 

Sper ca Ministerul de Interne să accelereze un pic procesul acesta de 

emitere a unei reglementări în legătură cu ridicatul maşinilor. 

Este un subiect care ne-a blocat în dezbaterea publică. Din discuţiile pe 

care le-am avut atât cu Poliţia Locală cât şi cu Poliţia municipiului Focşani, 

poliţia statală, pur şi simplu ne-am blocat într-o lipsă dacă vreţi a unei 

reglementări specifice, care trebuia emisă de către Guvernul României prin 

Ministerul de Interne.  

Sper ca acest lucru să se rezolve cât mai repede, astfel încât în următoarea 

perioadă să putem să reglementăm şi acest lucru, pentru că, cei care beneficiază 

de aceste locuri de parcare şi care le plătesc, ne reclamă pe bună dreptate faptul că 

nu putem să acţionăm foarte repede, să le eliberăm locurile de parcare atunci când 

acestea sunt ocupate în mod abuziv de către alţii”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „ca şi precizare, în 

momentul de faţă, nu se pot ridica autovehicule parcate neregulamentar, sau pe 

locuri de parcare închiriat de un alt titular, dar, se pot aplica amenzi, Poliţia face 

lucrul acesta. 
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Amenzile nu sunt mici, sunt destul de mari. Aşa că există un instrument la 

îndemâna poliţiei, însă el pe noi nu ne prea mulţumeşte, pe noi, Consiliul Local. 

Sigur, este singurul la îndemână la momentul de faţă. Nu avem ce face, nu 

ţine de competenţa Consiliului Local să reglementeze acest aspect.  

Aşa cum a spus şi colegul meu Matişan, să sperăm că Ministerul de 

Interne, va emite hotărârea de guvern subsecventă legii, trebuia să o facă din 2007 

şi nu a făcut-o, poate o face într-un final. 

Încă o precizare vreau să fac.  

Am pomenit mai devreme de amendamentul …am discutat amendamentul 

colegului nostru Matişan, care se referea la faptul că, acel abonament va da 

posibilitatea unei persoane fizice care a închiriat parcarea de reşedinţă, nu numai 

să-şi parcheze maşina, şi în sărbătorile legale sau în zilele de sâmbătă şi duminică, 

ci şi va asigura acel loc închiriat.  

Asta înseamnă că şi sâmbătă sau duminică sau în sărbători legale, titularul 

contractului sau a abonamentului, va putea să solicite Poliţia Locală sau a 

municipiului Focşani, poliţia de stat, să vină şi să aplice amenda celui care a 

încălcat dispoziţiile legii şi a parcat în locul respectiv, semnalizat în mod 

corespunzător. 

Ştiţi foarte bine, că avem plăcuţe, sunt semnalizate, sunt extrem de vizibile, 

numai cine nu vrea nu le vede”. 

 
D-nul consilier Lucian Moraru: „vreau să aduc o singură precizare. 

Se ridică în continuare, pe Legea nr.448, respectiv parcările de handicap. 

Aceea este lege organică, şi se ridică în continuare”. 

 
D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „mi-aş dori ca acest regulament de 

parcare fiind odată terminat, să putem să-l popularizăm prin mai multe modalităţi 

de publicitate. Inclusiv în autobuze şi prin panouri.  

Şi dacă am avea posibilitate, chiar şi prin agenţi de teren, pentru a feri 

cetăţenii municipiului Focşani de eventualele amenzi luate în necunoştinţă de 

cauză ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „este o idee bună. 

Cum am putea face lucrul acesta? 

Există d-nule Viceprimar sau cineva de la Aparat?, există posibilitatea să 

facem asemenea promovare?”. 

 
D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „pe teren, doar cu Poliţia Locală. În 

rest, pe orice alte canale”. 

 
Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „ok. 

Vă rog d-nule Viceprimar sau, d-nilor Viceprimari, în funcţie de cum aveţi 

atribuţiile, să luaţi act de propunerea colegului nostru, este una bună şi 

constructivă, am discutat-o şi noi la comisie, şi în măsura în care posibilităţile 

tehnice vă permit să popularizăm cât mai mult acest Regulament şi poate reuşim, 
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ca odată cu popularizarea Regulamentului să popularizăm şi aplicaţia care 

permite cetăţenilor să rezerve on-line locurile de parcare”. 

 

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

se adoptă cu 18 voturi „pentru”. 

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

amendamentele formulate de d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan, fiind 

adoptat cu 18 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 176.   

 

Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea Regulamentului pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi 

eliberarea vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a vehiculelor 

expuse la vânzare fără autorizare şi a vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Focşani şi a taxelor 

aferente, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.110/2008, modificată şi completată; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 177. 

 

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

neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea imobilului – 

monument istoric Vila Cicinetta, cod LMI – Vn –II-m-B-06492 din Focşani, 

str.Duiliu Zamfirescu nr.6, aflat în proprietatea domnilor Iancu Mihai şi 

Mihaela; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 178. 

 

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

aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în Focşani, Calea Munteniei 

nr.57, T 83, P 435 Cc în suprafaţă de 30.000 mp ce aparţine domeniului 

privat la municipiului Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 179. 

 

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

însuşirea completărilor şi modificărilor aduse anexei nr.1 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.383/2015 privind însuşirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 

Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 180. 
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Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.384/2015 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 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 181. 

 

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

aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute asupra 

unui teren aflat în extravilanul municipiului Focşani în suprafaţă de 1,00 mp 

către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD SA; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 182. 

 

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

aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute asupra 

unui teren în suprafaţă de 36,5 mp către SC FDEE ELECTRICA 

DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD SA; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 183. 

 

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

aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute asupra 

unui teren în suprafaţă de 1,00 mp către SC FDEE ELECTRICA 

DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD SA ; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 184. 

 

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

aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită către Serviciul Public Local de 

Evidenţă a Persoanelor Focşani a unei părţi a imobilului compus din 

construcţie şi teren aferent situat în Focşani, str. Cuza Vodă nr. 43; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 185. 

 

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

aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită către Poliţia Locală a 

municipiului Focşani a unei părţi a imobilului compus din construcţie şi 

teren aferent situat în Focşani, str.Cuza Vodă nr.43; 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 186. 

 

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

revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.142/2016 

privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 

49,00 mp. situat în Focşani, str.Constructorului nr.20A, judeţul Vrancea, T 

212, P 11665% ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către 

SC BARI SERV SRL; 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „este o hotărâre pe care am aprobat-o luna 

trecută, şi o revocăm astăzi. Tot într-o … nu ştiu cum săi zic, bâlbâială. 

Am discutat-o ieri la comisie. Eu am apreciat foarte mult faptul că d-nul 

Viceprimar Necula şi-a asumat această bâlbâială, şi a luat-o … pe dânsul. În 

schimb, am apreciat gestul dânsului, dar nu şi gestul funcţionarului de sub dânsul, 

care trebuia  să-l prevină, care trebuia să-l protejeze, care trebuia să ne protejeze 

pe noi consilierii, să nu revenim după o lună la o hotărâre pe care … a cărui motiv 

de revocare, chiar mi-am dat seama că este  real. 

Motivul revocării este real.  

Bâlbâiala, asta mă deranjează. Iar noi avem funcţionari publici, personal 

contractual care la sfârşitul fiecărui an primesc evaluări. Şi toate sunt foarte bine, 

foarte bine, foarte bine … ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „nu au fost chiar toate…”. 

 
D-nul consilier Aurel Bâcu:  „dacă vrei să-l dai afară, nu, zice că avem un 

singur caz, pe care l-am rezolvat cu un punctaj mai mic. 

Şi apoi, nu aşa funcţionarii Primăriei Focşani, devin prietenii cetăţenilor 

muncipiului Focşani, pentru că … în nici un caz aşa. Pentru că cetăţenii se vaită 

că nu mai vin cu plăcere la prietenii lor din Primărie. 

Precis omul acesta, care a primit acasă hârtia, că i s-a aprobat cumpărarea 

concesiunii, habar nu are despre asta şi se trezeşte mâine cu o hârtie, sau 

poimâine cu hârtia, că nu i s-a aprobat. Fără să-l fi chemat cineva.  

D-nule Vali, sau cum îl cheamă … din cauza asta, să nu se … poate îi 

bolnav de inimă şi face vreun infarct”. 

  
Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „d-nule consilier, v-am 

precizat şi la comisie ieri, că situaţia în care suntem, nu se datorează 

funcţionarilor din Primăria municipiului Focşani.  

Funcţionarii din Primărie, au întocmit un proiect de hotărâre şi l-au supus 

votului nostru. Din punct de vedere al legalităţii şi al oportunităţii nu are 

probleme acest proiect de hotărâre. 

Sigur, suntem şi noi … cu toţii purtăm anumită vină, pentru că atunci când 

l-am votat, nu ne-am uitat cu atenţie şi nu am vizionat acest obiectiv. 

Realizăm acum, noi, că oportunitatea acestui proiect este cea care se 

discută şi nu legalitatea. 
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Deci, fără să fiu apărătorul funcţionarilor, chiar nu au nici o vină în acest 

proiect. Este o chestiune strict legată de decizie. Am decis, fără să fim atenţi şi să 

vedem  

situaţia în ansamblu, să acordăm dreptul de cumpărare, decidem să-l 

revocăm. Nu creem nici o pagubă acestei societăţi, întru-cât va continua să 

beneficieze de dreptul de concesiune pentru încă 36 de ani din cei 49. 

Da, această afacere, pentru că înţeleg că este o frizerie, sau ceva de genul 

acesta. Nu contează. Această afacere va continua să existe încă 36 de ani, dacă 

titularul o susţine. 

Singura chestiune şi este justificată, este că acest imobil nu este o extindere 

a unui construcţii existente, proprietatea SC BARI, ci este un imobil care este 

înconjurat de proprietate, teren al municipiului Focşani. 

Acesta a fost argumentul pentru care, noi, am decis revocarea hotărârii. 

Iar dacă noi, ca şi consilieri, ne aplecam mai mult asupra proiectului de 

hotârâre de acum o lună, poate, nu l-am fi votat”. 

 
D-nul consilier Lionida Milea: „am înţeles, că indiferent, terenul nu i se ia 

cetăţeanului, şi nici nu va părăsi locul de acolo ci va rămâne în continuare în 

concesiune pe o perioadă de 36 de ani mai are de concesiune. 

Aşa că, nu ştiu de ce l-am aprobat luna trecută. Ceea ce spuneau şi colegii 

noştri, probabil este o eroare pe care am făcut-o şi noi şi Aparatul, şi consider că 

dacă-l revocăm este benefic şi pentru cetăţean, că rămâne în continuare acolo, 

deci, nu-i ia nimeni terenul.  

Deci, cam asta este”.   

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „aţi completat, cam ceea ce doream 

să spun. 

Ideea este că în ultimii 4 ani în acest Consiliu Local, nu am aprobat 

niciodată prin vot o asemenea vânzare a unui teren independent, fiind el de 49 de 

mp., mai mult sau mai puţin, şi nu cred că este benefic pentru municipalitate să 

vândă astfel de terenuri, ţinând cont că şi generaţiile viitoare trebuie să 

beneficieze de tot spaţiul sau toate terenurile pe care le are municipalitatea. 

În continuare vom susţine şi voi susţine personal sau cine va fi în viitor, 

vânzările de concesiuni, prin extindere, care sunt uzuale şi care le-am făcut 

întotdeauna”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „încă o precizare. 

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat datorită faptului că titularul a solicitat 

cumpărarea terenului. Era în drept să solicite acest lucru, şi a supus deciziei 

Consiliului Local oportunitatea acestei vânzări ”. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 

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

Tudorel-Daniel Trofin şi Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 187. 
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Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.62/1998 

privind aprobarea amenajării pe cheltuiala beneficiarilor a unor alei de 

acces la unităţile comerciale situate la parterul blocurilor sau rezultate prin 

divizarea spaţiilor comerciale existente; 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „deschid eu discuţia sau 

dezbaterea la acest proiect, pentru că am discutat foarte mult şi în comisii. 

Există argumente în favoarea acestui proiect de hotărâre, însă, vorbind 

acum în numele meu personal, există şi argument … sau eu am argumente şi în 

favoarea respingerii unui asemena proiect de hotărâre. 

Practic, dacă am aproba acest proiect de hotărâre, aşa cum v-am spus şi la 

comisie, pentru orice metru, 1 metru, 1,5 m. suprafeţe  foarte mici care reprezintă 

căi de acces, cei care au magazine sau spaţii comerciale la parterul blocurilor, vor 

trebui să urmeze procedura concesionării acestor suprafeţe, care este una 

birocratică şi greoaie. Şi care, după părerea mea nu se justifică pentru 1 mp. 

În condiţiile în care acea cale de acces, nu este nici în proprietatea 

exclusivă şi nici în utilizarea exclusivă a agentului economic, ci, de ea beneficiază 

mulţi cetăţeni ai municipiului Focşani care tranzitează către acest spaţiu 

comercial. 

Mai mult de atât, ne dorim ca municipalitate, să realizăm venituri.  

Sigur, că prin orice măsură pe care o luăm, mai mică sau mai mare, creem 

un sistem de pârghii birocratice care îngreunează sau facilizează o activitate 

economică. 

Eu o consider, personal, că o asemenea măsură, este una care îngreunează 

activitatea economică şi va diminua şi numărul de spaţii comerciale care ar putea 

fi transformat sau transformate în spaţii comerciale la parterul blocurilor. 

Nu am ajuns la o concluzie clară în comisie. Vom vedea astăzi ce se 

întâmplă la vot.  

Eu v-am prezentat şi am prezentat şi opiniei publice argumentele mele sau 

pe cele pe care le-am văzut eu. Mai departe, să auzim şi din partea dvs.”. 

D-nul consilier Lionida Milea: „mă gândesc, că în momentul când dăm o 

aprobare la cineva, să dezvolte o afacere pe un spaţiu, în momentul acela trebuie 

să ne gândim că trebuie să aibă şi cale de acces. 

Ori, noi nu putem să-l punem să plătească, după ce i-am dat aprobările pe 

această cale de acces, deoarece nu a fost specificată nici într-un contract. 

Bănuiesc că, calea de acces o va plăti. Aşa că el are dreptul la servitute, şi nu văd 

de ce să-l punem să plătească concesiunea … ”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „cred că s-a înţeles greşit. 

Noi revocăm o hotărâre, prin care, acea hotărâre obliga acel agent 

economic care îşi făcea spaţiu comercial la parterul blocului, să-şi facă calea de 

acces …”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „ … îi dădeai voie …”. 
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D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… el, oricum o făcea …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „îi permiteam să o 

amenajeze pe cheltuiala lui fără o concesiune sau o închiriere ulterioară şi fără o 

procedură greoaie ”. 

 
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „… corect. Este o procedură 

foarte simplă …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „care acum devine una 

foarte complicată …”. 

 
D-nul consilier Lionida Milea: „păi, asta am înţeles eu …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „sigur, motivaţia ţine şi 

de Mediu. 

O să dau cuvândul d-nului Viceprimar şi o să vă explice de ce a promovat 

acest proiect de hotărâre ”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „după cum vedeţi, această hotărâre 

nr.62, este din anul 1998. 

Din anul 1998 până azi, noi am inventariat toate spaţiile din jurul blocurilor 

ca şi fiind spaţii verzi. 

Acum, nu ne dorim să punem piedici celor care doresc să dezvolte afaceri 

la parterul blocurilor, dar, dorim să avem un control exact în ceea ce priveşte, să 

spunem, diminuarea acestor spaţii verzi. Că nu sunt situaţii când este numai 1 mp. 

sau 1,5 mp. Sunt situaţii unde este o alee de 80 cm. pe 10 m., pe 15 m., 20 m. 

Recunoaştem că la ora actuală nu avem o situaţie exactă a acestora şi nu 

suntem … nu avem o cifră exactă a acestor diminuări.  

Şi în continuare, acesta este motivul, că  ne-am dori ca cei cărora li se 

aprobă, practic, să facă o ieşire în spaţiul nostru verde, să vină pe la noi într-un fel 

sau altul şi să avem situaţia clară şi dacă tot, să spunem dezvoltă o afacere, şi 

municipalitatea ar putea să ia nişte taxe din chestia asta. Dar sunt nişte taxe 

minore, nu sunt nişte taxe fenomenale. 

Dar, motivul real este acesta. Diminuarea spaţiilor verzi şi controlul asupra 

acestor diminuări”. 

 
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „eu vă propun să amânăm un 

pic discuţia asta. Poate pentru următorul legislativ şi o să vă spun şi de ce. 

Cred că abrogarea unei hotărâri care vine din anul 1998, şi care şi-a produs 

efecte atâţia ani,  modificarea sau abrogarea ei, sau găsirea unei alte soluţii, cred 

că ar face obiectul unei dezbateri publice serioase. Unde, ar trebui invitaţi cei din 

mediul de afaceri cât şi cetăţeni care locuiesc adiacent acestor clădiri comerciale, 

pentru a aduce pe masa Consiliului Local un proiect de hotărâre care să aducă nu 

numai eliminarea birocraţiei vis-a-vis de desfăşurarea unei astfel de activităţi, cât 

şi bunăstarea celorlalţi din jur. 



 28 

Până la urmă acesta este un subiect care ne priveşte pe noi toţi şi cred că nu 

ar trebui să o luăm aşa … această hotărâre pe ultima sută de metri a acestui 

mandat ci să o dezbatem public cu cetăţenii la următorul mandat. Asta este 

propunerea mea”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „între timp, nu am vrut să 

intervin, dar, mi-a venit o idee şi cred că, compartimentul juridic ar trebui să se 

gândească foarte atent dacă poate fi pusă în practică. 

Mă gândesc, ca pentru toate concesiunile pe care le-am aprobat deja, să le 

permitem să-şi facă această cale de acces. Urmând ca următoarele concesiuni care 

vin spre aprobare, să prevadă în proiect şi calea de acces în mod expres. 

Cred că în felul acesta vom încerca să reglementăm şi restricţiile legale vis-

a-vis de spaţiul verde şi să le acordăm şi celor care au deja primite autorizaţiile 

pentru extindere, să-şi facă această cale de accees, fără să mai urmeze încă odată 

procedura concesiunii pe care, cine nu a parcurs-o nu o ştie, dar cine a parcurs-o 

ştie cât este de greoaie. 

Deci, rugămintea ar fi, dacă putem să identificăm o soluţie sau până atunci 

să beneficieze cei care au deja contractele de concesiune aprobate ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „da, propunerea asta, cred 

că am şi discutat-o, dar, rezolvă jumătate din … sau parte din problemă, întru-cât 

sunt şi spaţii, sau probabil vor fi şi spaţii comerciale care nu vor solicita 

concesionare şi extindere. Ci doar transformarea spaţiului comercial.  

Pentru aceasta, va fi în situaţia prezentată de dvs., o singură opţiune, 

concesionarea căii de acces, adică procedură de concesionare, la fel de 

complicată”. 

Dacă nu sunt alte comentarii, o să supun votului şi urmând propunerea 

colegului meu Matişan, dacă veţi fi de acord şi ne vom abţine, vom amâna 

discuţia pentru o dată ulterioară, cu precizările care s-au făcut astăzi. 

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

18 voturi „abţinere”. 

 

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

modificarea art.3 din Hotărârile Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.142/2015, 174/2015, 175/2015 şi 266/2015 privind aprobarea vânzărilor cu 

plata în rate lunare a garsonierelor situate în Focşani, către familia 

Poroşnicu Claudia şi Poroşnicu Sorin, familia Apuşcăşiţei Constantin-Daniel 

şi Apuşcăşiţei Silvia-Narcisa, domnul Codreanu Silviu şi respectiv familia 

Irimia Luminiţa şi Irimia Cristinel; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 188. 

 

Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

împuternicirea Viceprimarului municipiului Focşani – Marius Eusebiu Iorga 

să încheie contracte de vânzare-cumpărare pentru locuinţele din fondul 
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locativ de stat situate în Focşani, b-dul Bucureşti nr.27, blocul L2 – ap.35, 

ap.09 şi blocul L1 – ap.28  în baza prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, 

republicată şi modificată, a Decretului Lege nr.61/1990 şi a Legii nr.85/1992 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 189. 

 

Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului consultării şi informării publicului nr.13861 din 

28.03.2016 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Atragere în intravilan pentru construire locuinţe şi dotări 

complementare şi împrejmuire” - Focşani, extravilan, T.50, P.210; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „întru-cât în titlu nu este 

detaliat, eu aş vrea să întreb, dacă acest PUZ se referă la cel care este la limita cu 

comuna Vînători?  

Da ?”. 

D-na Diana Decuseară – Arhitect şef: “da”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: “da? 

De ce întreb acest lucru, pentru că aici avem o situaţie cu care, eu personal 

nu am fost de acord şi au fost şi colegi de ai mei care au fost de aceeaşi părere, 

deşi au fost şi colegi de ai mei care au acceptat această situaţie. 

Avem un PUZ care prevede, sau studiază o zonă foarte îngustă şi lungă. 

Sigur, am mai avut asemenea PUZ-uri. 

Cred că în ultimii doi ani nu am avut, dar am avut la început de mandat, 

dacă nu mă înşel. Ne-am dori, şi din discuţiile pe care le-am avut la comisie, ne-

am dori ca PUZ-urile să studieze zone mai mari sau cu lăţimi mai mari, astfel 

încât să nu avem fâşii de intravilan cu case, mărginite de o parte şi de alta cu zone 

destul de întinse de teren agricol. 

Asta, ca şi argument ar fi, în primul rând fărâmiţarea terenului agricol, dar 

şi în al doilea rând aspectul neplăcut a unei asemenea zone. 

Sunt argumente şi favorabile. Dar, noi am avut un punct de vedere dacă 

vreţi … am avut destule discuţii pe marginea acestui tip de PUZ. Nu este 

singurul. Cred că am mai şi respins unul, sau două în CTAUT, nu au primit aviz.  

Acesta a primit aviz, în Comisia de urbanism, celelalte două nu au primit. 

Ceilalţi doi s-au conformat şi au mai adus alături de propunerea iniţială şi alţi 

proprietari de terenuri, astfel încât lăţimea studiată a terenului să fie mai mare de 

50 m. 

Acesta cred că are 23 sau 24 m. dacă nu mă înşel şi o lungime de 500 m. 

Dacă sunt comentarii pe marginea PUZ-ului? ”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „urmare a discuţiilor pe care le-am 

avut  
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aseară în comisii, cred că ar trebui să facem un amendament, sau juridical, trebuia 

să vină cu un amendament. 

Dacă îl avem este bine.  

Adică, toţi dezvoltatorii ar trebui ca înainte să lotizeze, să vândă fiecare 

parcelă pentru construirea de case, ar trebui în primul rând să asigure acea 

extindere, acel cartier cu canalizare, cu apă, asfalt, curent, ş.a.m.d. 

Este o discuţie pe care am mai avut-o şi este o discuţie care, cred că ar 

trebui adoptată şi tranşată, pentru că în ţările civilizate nu se acordă o autorizaţie 

de construcţie, dacă aceste  cartiere nu au utilităţile asigurate”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „am discutat acest aspect, 

primul PUZ la care noi am aprobat PUZ-ul în această formă a fost PUZ-ul lui 

Simiz, acum un an şi jumătate sau doi. Nu am mai avut după acel PUZ altă 

lotizare în vederea construirii de locuinţe. Au fost PUZ-uri cu alt obiect.  

Au fost în intravilan sau cu alt obiect. Nu au fost lotizări în vederea 

construirii de locuinţe. 

Iată că acest PUZ aduce din nou pe ordinea de zi discuţia, deşi noi am 

adoptat atunci nişte condiţii. Am adoptat PUZ-ul cu nişte condiţii. Ele au fost 

îndeplinite însă, au fost îndeplinite datorită faptului că investitorul a înţeles că 

trebuie să facă lucrurile acestea şi nu că a fost constrâns prin procedură să facă 

lucrurile acestea. 

Fapt pentru care, în şedinţa de ieri, am găsit o formulă juridică prin care, 

din momentul aprobării PUZ-ului, se va institui o interdicţie de construire pe 

loturile care urmează să se dezmembreze, care va fi valabilă până în momentul în 

care investitorul îşi finalizează reţelele edilitare şi utilităţile aşa cum le-a prevăzut 

în PUZ, nimic mai mult, nimic mai puţin. 

 

Această înscriere a unei sarcini va fi făcută de către municipalitate, şi va fi 

ridicată tot de municipalitate, în momentul în care investitorul prezintă la 

Urbanism, la Compartimentul Urbanism, procesul verbal de recepţie al lucrărilor 

autorizate la aceste lucrări edilitare şi la reţele. 

Lucrări edilitare şi la reţele înseamnă căi de acces şi reţele”. 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „aşa cum sunt descrise în 

PUZ…”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „aşa cum sunt descrise în 

PUZ, sigur că da …” 

 
D-nul consilier Aurel Bâcu: „o mică completare, vis-a-vis de PUZ-ul pe 

care îl aprobăm sau nu acum. 

Îl cunosc foarte bine. Intenţiona băiatul meu să-şi ia o casă acolo, nu mai e 

… dar, ştiu exact, el nu are stânga extravilan, nici teren agricol. El corectează 

două cartiere. Unul de la Vînători şi numai fâşia asta nu avea PUZ, ca să poată 

omul să construiască şi acolo”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „nouă la CTAUT ne-a 

fost prezentat cu totul altceva.  

Eu am văzut, am fost la şedinţa CTAUT, dvs. nu aţi fost că nu sunteţi 

membru, dar eu am fost la şedinţa CTAUT şi PUZ-ul acesta era o fâşie de teren în 

mijlocul unor terenuri agricole. 

Dacă greşesc, să mă corecteze cineva”. 

 
D-nul consilier Lucian Moraru: „aş dori, să nu i să permită să ridice 

construcţia, până când nu are duse toate utilităţile acolo”. 

 
Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „asta am discutat mai 

devreme. 

O să vă propun un amendament şi o să-l auziţi”. 

 
D-nul consilier Lionida Milea: „deci, eu am fost în teren şi am văzut 

amplasarea locaţiei, adică, unde vrea să construiască.  

Nu diferă cu nimic, mai mult decât am dat noi până acum aprobări.   

Ce este pentru mine surprinzător, că noi am luat o hotărâre odată, s-a 

aplicat la un dezvoltator, şi în finalul finalului a rămas tot la gara aia. 

Deci, în continuare nu au mai apărut, când au apărut la PUZ? Nu au apărut 

aceste reglementări pe care noi le-am aplicat la acel proiect, care acum … teren 

… omul deja îşi făcuse acolo o alee betonată de 6 m. pentru … şi mai avea o 

completare de 2 m. să facă o cale de acces de 8 m. ... pe toată lungimea, şi restul îi 

rămânea pentru construcţie. 

Pentru construcţie, nu cred că era … avea destul spaţiu, şi asta am văzut în 

teren.  

Acum … vom propune un amendament şi vom modifica… nu ştiu dacă 

putem să modificăm la cei care deja au obţinut deja aceste PUZ-uri sau urmează 

să le obţină şi le-am dat anumite aprobări …” 

 
Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „d-nule consilier, cred că 

nu … poate nu am fost eu destul de clar. 

Noi nu modificăm prin această hotărâre nici un PUZ care a fost aprobat 

anterior. 

Noi ne asigurăm prin această hotărâre şi prin amendamentul pe care îl voi 

face, că vom obliga şi vom înscrie noi, municipalitatea interdicţia de construire, 

până când ele … până când beneficiarii vor realiza acele reţele. 

Aceasta este singura deosebire între ceea ce a fost până acum şi ceea ce va 

fi de acum înainte… ”. 

 
D-nul consilier Lionida Milea: „…asta propunere a fost şi acum un an şi 

ceva, dacă îmi aduc bine aminte, şi am zis, domnule, fără infrastructură să nu se 

mai dea aprobări pentru construire …”.   

 
Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „a fost o soluţie … a fost 

la momentul respectiv, la d-nul Simiz, la PUZ-ul lui Simiz, de atunci nu am mai 
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avut situaţia asta, a fost o soluţie, dacă vreţi, incompletă. Aceea pe care am 

identificat-o noi îi lipsea această solicitare din partea municipalităţii de înscriere a 

interdicţiei în cartea funciară, care astfel devine opozabilă oricărui cetăţean care 

doreşte să cumpere acolo un teren. Pentru că ea va apare în extrasul de carte 

funciară şi nici un notar nu va perfecta actul, decât aducând la cunoştinţă 

cumpărătorului această interdicţie. 

Terenurile se pot vinde în continuare, atenţie, terenurile se pot lotiza, se pot 

vinde, dar pe terenurile respective nu se va putea obţine autorizaţia de construire 

decât în momentul în care dezvoltatorul va realiza reţelele şi drumurile …  ”. 

 
D-nul consilier Lionida Milea: „…am înţeles, să aibă utilităţile. 

Dar întrebarea mea este, acest dezvoltator despre care vorbim deja are … ”. 

  
Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „d-nule consilier, nu mai 

spuneţi că are, că nu are autorizaţie. 

Deci, dacă nu are autorizaţie, trebuie să …”. 

 
D-nul consilier Lionida Milea: „… cum a construit …”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „… cum a construit, în 

mod ilegal !” 

 
D-nul consilier Lionida Milea: „… cine i-a dat voie? …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „… în mod ilegal a 

construit, vă spun eu dacă  …”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „ …a făcut investiţie pe o lungime destul 

de mare …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „… păi a făcut investiţia 

pe responsabilitatea şi pe seama lui, d-nule consilier. Nu are din partea 

municipalităţii autorizaţie de construire. 

Dacă a făcut aceste investiţii, le-a făcut fără să ţină cont de legislaţia în 

vigoare”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „d-nule consilier Milea, trebuie să 

înţelegeţi că noi nu-l vom limita, ca dumnealui să execute ceea ce ne prezintă 

astăzi  prin acest document. 

Nu va putea să facă cum au făcut alţii în trecut şi să ne prezinte nouă o 

poveste frumoasă, noi să o credem şi să o votăm şi după aceea povestea frumoasă 

să se transforme într-un coşmar. 

Vezi, cele care au fost deja aprobate şi care ne presează pe noii locuitori 

acum să le realizăm infrastructură, străzi şi alte lucruri. 

Asta este singura chestiune. Noi nu îi punem nici o piedică şi nici o 

condiţie suplimentară faţă de ceea ce dumnealui ne-a prezentat în acest proiect. 
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Asta este diferenţa, trebuie să se ţină de cuvânt. 

Când vine şi ne spune nouă că vrea să facă două lucruri acolo, să facă două, 

nu să facă doar unul. Să-şi vândă loturile şi să beneficieze de … ”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „… eu am înţeles foarte bine, d-nule 

consilier Trofin, dacă-mi permiteţi. 

Discuţia asta, dacă-mi aduc bine aminte, chiar eu am ridicat-o, referitor la 

infrastructură, să nu mai dăm drumul la construcţii fără infrastructură. 

Întrebarea mea era, cum a putut acest om să facă asemenea construcţie 

acolo, pe ce distanţă, să facă o şosea de … fără să vadă nimeni, adică …”.   

 
Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „…asta-i altă întrebare…”. 

 
D-nul consilier Lionida Milea: „… nu s-a sesizat nimeni?”.   

 
Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „… asta-i altă întrebare. 

La întrebarea asta nu puteţi obţine răspunsul în Consiliul Local …”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea:” … nu sunt … şi omul a făcut acolo … şi 

stă cu construcţia făcută, fără aprobare…”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „d-nul Gheorghe este în 

sală, are compartiment de Disciplina în construcţii, bănuiesc că a luat cunoştinţă 

public în momentul acesta de situaţie. 

Mâine se va deplasa cineva acolo şi va constata dacă a respectat sau nu 

prevederile legale. 

Dincolo de acest aspect, pentru că noi astăzi nu trebuie să votăm acest 

lucru, noi astăzi la acest PUZ, avem o problemă, dacă vreţi, de oportunitate 

dincolo de cea de   legalitate.  

Dacă permitem în continuare, iniţierea unor PUZ-uri, cu o lăţime de 23, 24 

m. şi cu o lungime de 500 m.!  

PUZ-uri care se vor regăsi ulterior pe raza municipiului Focşani. 

Vă amintesc faptul că la CTAUT, au fost în şedinţa în care acesta a primit 

aprobare, au fost 3 PUZ-uri de acest gen. Două au fost respinse, acesta a trecut.  

Ceilalţi doi… d-na Arhitect, dacă greşesc, vă rog să mă corectaţi, faceţi-mi 

un semn şi mă opresc … ceilalţi doi, sau măcar unul dintre ei, a înţeles dorinţa 

noastră, a revenit cu o propunere, cu o lăţime de 48, 50 m. Făcând acest lucru, 

cooptând  şi alţi proprietari de lângă el în acest PUZ, astfel încât zona studiată să 

aibă o lăţime mai mare şi în felul acesta să nu avem fâşii de teren introduse în 

intravilan. 

Este corect, da?” 

 

D-na Diana Decuseară – Arhitect şef: “da”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „… ei, asta este discuţia 

pe care noi trebuie să o avem la acest PUZ, punctual. Dincolo de asta vom avea 

discuţii generale care se aplică la toate PUZ-urile”. 

 
D-nul consilier Lionida Milea: „…noi am fost … şi cu d-na Arhitect şi am 

şi întrebat. Am înţeles că nu-i nici o problemă din punct de vedere legal, să poată 

omul să construiască.  

Deci, atunci, nu mai înţeleg nimic …”.   

 
Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „… nu, din punct de 

vedere legal, nu există alte elemente, a îndeplinit procedura, şi-a luat avizele, se 

încadrează în normele legale. Este o problemă de oportunitate. 

Faceţi diferenţa, că mereu am discutat, între oportunitate şi legalitate.  

Este o problemă de oportunitate, asupra căruia noi ne pronunţăm. 

La PUZ-uri, la nici un PUZ, nu … Consiliul Local nu se pronunţă pe 

legalitate …”. 

D-nul consilier Lionida Milea: „ştiu domnule …”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „…ci pe oportunitate…”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „… să nu mai ajungă oamenii în faza asta, 

adică construieşti şi … ” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „… el nu a construit 

nimic d-nule … nu înţelegeţi?  

Nu a construit nimic legal. Că s-a apucat el să construiască, de capul lui, 

este problema lui…” 

 
D-nul consilier Lionida Milea: „… eu asta am văzut în teren …”. 

 
Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „… nu are autorizaţie, 

normal …” 

D-nul consilier Lionida Milea: „… şi am rămas surprins că nu are nici o 

aprobare …” 

 
Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „… nu are nici o aprobare, 

nu are autorizaţie, nu are nimic. Da ?” 

 
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „… nu are autorizaţie …”. 

 
D-nul consilier Aurel Bâcu:  „ nu are nimic. Să-l ucidem, da! 

Haideţi să ne amintim câte PUZ-uri am  votat, cel puţin dubioase. 

Să nu vă amintesc de PUZ-ul de la Piaţă…  ”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „… câte PUZ-uri am 

votat dubioase ?...”. 

 
D-nul consilier Aurel Bâcu:  „…PUZ-urile care nu era oportun să le 

votăm …”. 

 
Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „… a, consideraţi dvs. că 

nu era oportun  …!” 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu:   „… da, nu era oportun. 

Aşa că, acela, la marginea oraşului … cred că descurajăm dezvoltatorul …” 

 
Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „… nu contează …, la 

marginea oraşului, nu contează … 

Trecând peste glumă, dacă mai sunt comentarii ! 

O să dau citire amendamentului şi apoi voi supune proiectul de hotărâre la 

vot.  

Se introduc art. nr.3, 4, 5 şi 6 cu următorul conţinut: 

Art.3. Se aprobă atragerea în intravilan a suprafeţei de 13832 mp. de teren 

situat în Focşani , extravilan, T.50, P.210. 

Art.4. Autorizaţiile de construire, şi aici vă rog să fiţi atenţi. Autorizaţiile 

de construre, pentru locuinţe şi dotări complementare se vor elibera numai după 

efectuarea dezmembrării topografice şi înscrierea cu titlu de „drum” a 

suprafeţelor de teren ce se alocă pentru corecţia sau trasarea străzilor propuse, şi 

după realizarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară conform art.13, alin.(1) şi 

(2), art.27, alin.(2), lit.a) şi b) şi alin.(3), art.28, alin.(1) şi (2) din HGR 525/1996, 

respectiv capitolul II, alin.(5.3) din Regulamentul Local de Urbanism aferent 

PUG-ului municipiului Focşani. 

O să rog compartimentul de specialitate, ca o paranteză, aşa cum am 

discutat aseară, să avem grijă ca noul  PUG, să specificăm pentru fiecare zonă, 

nivelul de echipare tehnico-edilitară necesar. 

Este discuţia pe care am avut-o aseară, d-na Arhitect, da ! 

Altfel, această hotărâre nu are nici un efect.   

Art.5. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele 

cadastrale Primarul municipiuului Focşani, va solicita Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Vrancea înscrierea în cartea funciară a interdicţiei 

prevăzute la art.4 din prezenta hotărâre. 

Art.6. Beneficiarul prezentului PUZ se obligă să informeze pe eventualii 

cumpărători ai parcelelor individuaşle din prezenta lotizare, în mod autentic, 

asupra respectării prevederilor cuprinse în art.4 din prezenta hotărâre. 

Asta înseamnă, că în cuprinsul  actului de vânzare-cumpărare, dacă acesta 

se face cât există această interdicţie, cumpărătorul este obligat să menţioneze 

faptul că există interdicţia. Iar vânzătorul va fi obligat să menţioneze şi 

cumpărătorul va lua act de acest lucru”. 

Se supune la vot amendamentul Preşedintelui de şedinţă d-nul  Cătălin 

Vrabie, se adoptă cu 18 voturi „pentru”. 
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Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu 

amendamentul formulat de Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie, fiind 

adoptat cu 15 voturi „pentru”, 2 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri 

Lilian Ilie şi Ionel-Gabriel Necula şi 1 vot „împotrivă” din partea Preşedintelui de 

şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie,  devenind hotărârea nr. 190 .     

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „… păi, cu amendament, 

dar amendamentul nu se referă la lăţimea parcelei, ci doar la  obligaţia lui de a 

realiza lucrările tehnico-edilitare. 

V-a trebui totuşi să … pentru că în momentul acesta avem semnale 

contradictorii ca şi Consiliu Local. Pe de o parte le solicităm să lăţească zona şi 

pe de altă parte le aprobăm PUZ-uri cu 24 m. 

Deci, cred că avem o problemă de percepţie”. 

 

Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului consultării şi informării publicului nr.15717 din 

28.03.2016 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Atragere în intravilan, lotizare teren în vederea construirii de 

locuinţe şi clădire servicii”- Focşani, extravilan, T.23, P.64/1; 

 

Pleacă din sala de şedinţe d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „avem un amendament 

care pare similiar, dar care are elemente de specificitate, în sensul că tarlaua, 

parcela şi suprafaţa sunt diferite. 

Voi da citire doar art.3 care este singurul care diferă, restul fiind identice. 

 

Art.3. Se aprobă atragerea în intravilan a suprafeţei de 19998 mp. de teren 

situat în Focşani, extravilan, T.23, P.64/1. 

 

Se supune la vot amendamentul Preşedintelui de şedinţă d-nul Cătălin 

Vrabie, se adoptă cu 17 voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie, fiind 

adoptat cu 15 voturi „pentru”şi 2 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri 

Lilian Ilie şi Lucian Moraru, devenind hotărârea nr. 191 .    

  

Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului consultării şi informării publicului nr.13356 din 

29.03.2016 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Atragere în intravilan şi lotizare pentru construire cartier rezidenţial 

şi dotări – str. Dionyssos” - Focşani, extravilan, T.92, P.486/11, P.486/12, 

P.486/13, şi altele; 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „v-aş ruga domnilor 

consilieri şi ceilalţi invitaţi, să vă uitaţi cu atenţie pe acest PUZ ca să vedeţi ce fel 

arată un PUZ pe care eu mi l-aş dori la municipiul Focşani. Este cu totul altceva. 

Avem amendament şi aici, şi anume: 

Se introduc art. nr.3, 4, 5 şi 6 cu următorul conţinut: 

Art.3. Se aprobă atragerea în intravilan a suprafeţei de 164087 mp. … deci, 

de la 5000  mp. sărim la 164000 mp…. de teren situat în Focşani , extravilan, 

T.92, P.486/11, P.486/12, P.486/13 şi altele. 

Art.4. Autorizaţiile de construire, şi aici vă rog să fiţi atenţi. Autorizaţiile 

de construre, pentru locuinţe şi dotări complementare se vor elibera numai după 

efectuarea dezmembrării topografice şi înscrierea cu titlu de „drum” a 

suprafeţelor de teren ce se alocă pentru corecţia sau trasarea străzilor propuse, şi 

după realizarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară conform art.13, alin.(1) şi 

(2), art.27, alin.(2), lit.a) şi b) şi alin.(3), art.28, alin.(1) şi (2) din HGR 525/1996, 

respectiv capitolul II, alin.(5.3) din Regulamentul Local de Urbanism aferent 

PUG-ului municipiului Focşani. 

Art.5. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele 

cadastrale Primarul municipiuului Focşani, va solicita Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Vrancea înscrierea în cartea funciară a interdicţiei 

prevăzute la art.4 din prezenta hotărâre. 

Art.6. Beneficiarul prezentului PUZ se obligă să informeze pe eventualii 

cumpărători ai parcelelor individuaşle din prezenta lotizare, în mod autentic, 

asupra respectării prevederilor cuprinse în art.4 din prezenta hotărâre”.  

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „un singur comentariu, vis-a-vis 

de felul cum arată acest PUZ. 

Evident că arată foarte bine. Dar prin comparaţie am văzut şi PUZ-uri care 

aratau mult mai rău decât cele pe care le-am aprobat astăzi”. 

  

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

Dar, sigur, acesta poate fi un etalon, sau trebuie să fie un etalon. 

Aşa ar trebui să fie d-nule consilier, suprafaţa mare, să ai loc să organizezi 

toate elementele în interiorul PUZ-ului.  

Nu o fâşie de 24 de m. şi lungă de 500 m. Unde nu ai stradă, decât dacă 

parchează pe o parte, că eu ştiu. Dacă parchează pe o parte o  maşină, nu mai 

trece nici maşina de pompieri, nici de gunoi, nici de nimic”. 

 

Se supune la vot amendamentul Preşedintelui de şedinţă d-nul  Cătălin 

Vrabie, se adoptă cu 17 voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie, fiind 

adoptat cu 15 voturi „pentru”şi 2 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri 

Lilian Ilie şi Lucian Moraru,  devenind hotărârea nr. 192 .     
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Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

alegerea unui preşedinte de şedinţă al Consiliului local al municipiului 

Focşani pentru luna iunie 2016; 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „vă rog propuneri pentru 

preşedinte de şedinţă, dacă vom avea în luna iunie. 

Având în vedere că astăzi, d-nul Oloeriu nu este şi am făcut eu oficiul de 

preşedinte, eu vă propun să-l menţinem pe d-nul Oloeriu”. 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 193. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „d-nul consilier Liviu 

Oloeriu va fi preşedinte de şedinţă în luna iunie, în situaţia în care vom avea 

şedinţe”. 

Punctul nr.39 al ordinii de zi a fost discutat la începutul şedinţei. 

 

Se prezintă punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr.394/2015 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, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 194. 

 

Se prezintă punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţiile din municipiul 

Focşani parte din Studiul de fezabilitate regional „Extinderea şi 

modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul 

Vrancea – Etapa II”; 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 195. 

 

Revine în sala de şedinţe d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan. 

  

Se prezintă punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea contribuţiei Municipiului Focşani la cofinanţarea proiectului 

„Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în 

judeţul Vrancea – Etapa II”; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 196. 



 39 

 

Se prezintă punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea punerii la dispoziţia proiectului regional „Extinderea şi 

modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul 

Vrancea – Etapa II” a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea 

noilor investiţii aferente acestuia. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „întru-cât presa nu mai este de 

faţă şi nu mai pot să fac o … aş fi rugat aparatul să facă o informare vis-a-vis de 

aceste proiecte, pentru că înseamnă foarte mult ca nivel de  deranj  pentru 

cetăţenii municipiului Focşani dar şi ca nivel viitor de confort pentru o bună parte 

din ei. 

 

Cred că este important să comunicaţi aceste proiecte la dimensiunea pe 

care noi o cunoaştem ca şi consilieri, dar dumnealor nu au de unde să ştie, 

cetăţenii, ce am votat noi astăzi aici. 

Este vorba de o reabilitare a sistemului de canalizare şi apă rece pe aproape 

o treime din municipiul Focşani, dacă zic bine! Şi proiectul va presupune 

alimentare cu apă şi canalizare pentru multe localităţi din sud-ul judeţului. 

D-nul Director dacă ar fi fost în sală, cred că ar fi fost bine să facă nişte 

precizări …  ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „… este d-nul Director, 

le-a făcut la comisie, o să rog aparatul de specialitate să … de fapt este d-nul 

Director, nu mai este nevoie,… o să vă rugăm să faceţi o asemenea informare şi 

să o trimiteţi către colegii noştri consilieri locali”. 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „o să fiu foarte scurt vis-a-vis 

de acest proiect. 

În sfârşit, aşteptam acest proiect de mult, şi cred că cel mai mult aşteptau 

locuitorii de pe străzile care încă au o canalizare sau o reţea de apă care nu mai 

este la standarde, este foarte veche şi cea ce este  îmbucurător este că, operatorul 

regional a ţinut cont în acest proiect şi de cartierele noi realizate în municipiul 

Focşani, şi mă refer aici la cel din zona Cimitirului Evreiesc, dinspre Petreşti. 

Acolo a fost o mare discuţie vis-a-vis de soluţia tehnică, care este o soluţie 

tehnică costisitoare. 

Iată că aceste fonduri europene ne ajută în dezvoltarea localităţii şi în 

dezvoltarea utilităţilor atât de necesare locuitorilor din municipiul Focşani. 

Am văzut că s-a ţinut cont şi de capetele de reţea, ca să spun aşa, din 

resturile care au rămas la Cartierul Laminorul şi în Mîndreşti. 

Eu îmi pun mari speranţe în acest proiect, şi cetăţenii municipiului Focşani 

îşi pun mari speranţe în acest proiect, pentru astfel vom încheia tot ceea ce 

înseamnă parte subterană, în municipiul Focşani şi vom putea să reabilităm şi 

străzile din punct de vedere edilitar”. 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 197. 
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Se prezintă  Secţiunea a II a – rapoarte, informări, al ordinii de zi:  

 

1. Raport de activitate pe anul 2015 al Cantinei de Ajutor Social Focşani; 

2. Raport de activitate pe anul 2015 al Serviciului Public Creşe; 

3. Raport de activitate pe anul 2015 al Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Focşani; 

4. Raport de activitate pe anul 2015 al Serviciului Public Comunitar de 

Evidenţă a Persoanelor; 

5. Raport de activitate pe anul 2015 al Direcţiei de Dezvoltare Servicii 

Publice Focşani; 

6. Raport de activitate pe anul 2015 al Poliţiei locale Focşani; 

7. Raport de activitate pe anul 2015 al Clubului Sportiv Municipal Focşani 

2007 

8. Raport de activitate pe anul 2015 al SC ENET SA Focşani; 

9. Raport de activitate pe anul 2015 al SC Administraţia Pieţelor Focşani 

SA; 

10. Informare privind hotărârile adoptate de Consiliul local al municipiului  

Focşani în mandatul 2012-2016; 

 

Nu sunt comentarii sau menţiuni. Consilierii iau act de aceste rapoarte şi  

informări. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „dacă nu sunt, înainte de a 

trece la secţiunea a III-a, o să dau cuvântul d-nului Secretar al municipiului 

Focşani, Eduard-Marian Corhană, să vă prezinte pe scurt rezultatul muncii 

noastre, cei 4 ani, în ceea ce priveşte numărul de hotărâri adoptate, câte au fost 

atacate şi câte au fost desfiinţate”. 

 

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

mulţumesc. 

Punctual, dacă are importanţă, v-am transmis sinteza pe e-mail. 

Am avut o activitate şi aţi avut o activitate care s-a concretizat prin 1448 de 

hotărâri adoptate în acest mandat.  

Îmbucurător din punctul meu de vedere este că instanţa, definitiv şi 

irevocabil a anulat doar 4 hotărâri. 

Mă refer la hotărârea de la Pandora. Mă refer  2 HCL cu reţelele subterane, 

atunci când s-a instituit regula coborârii în subteran a reţelelor aeriene, precum şi 

dosarul cu ENET-ul. 

Una peste alta, vă mulţumesc pentru încredere şi chiar dacă au mai fost 

discuţii în contradictoriu, zic că discuţiile aduc progres. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „fac o singură completare. 

Din cele patru pe care le-aţi menţionat, două sunt extrem de importante 

pentru municipiul Focşani.  
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Cea cu reţelele şi coborârea lor în subteran este una care ne-a durut foarte 

tare …” 

 

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

„…important este că există şi o altă părere a instanţelor judecătoreşti. Dacă 

instanţă mi-a anulat hotărârea nr.210, altă instanţă a recunoscut-o ca fiind 

valabilă. 

Adică, cei de la Telekom au câştigat, cei de la UPC, au pierdut”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „… şi noi ce aplicăm 

acum? …”. 

 

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

timp cât o instanţă a destiinţat hotărârea de Consiliu Local, nu pot să o mai 

consider că este validă şi poate produce efecte pentru operatori. 

Anulează hotărârea Consiliului Local”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „… am înţeles. 

Şi cea de a doua ne doare foarte tare. Am plătit aproape 15 miliarde, sau cât 

am plătit, 12 miliarde, a fost usturătoare şi aceia. 

Asta este”. 

 

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „solicită înscrieri la 

cuvânt. 

Se înscriu la cuvânt d-nii consilieri: Marius-Eusebiu Iorga, Lilian Ilie, 

Tudorel-Daniel Trofin”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „datorită faptului că nu mai este 

presa, deci putem să ne înjurăm, nu ! 

Eu voiam să vă mulţumesc colaborarea pe care am avut-o. 

Unii dintre dvs. mi-au devenit prieteni şi unii chiar buni. 

A fost o experienţă extraordinară. Vreau să vă urez succes în continuare, 

indiferent dacă o să mai faceţi sau nu politică, să fiţi alături de cetăţeni, ca până 

acum şi să rămâneţi aceeaşi prieteni pe care eu i-am cunoscut. 

Vă mulţumesc din suflet”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „profit de faptul că se află alături de noi astăzi 

d-nul Director Mocanu. 

Am şi eu, din partea locuitorilor din zona ANL, Sud. Sunt nemulţumiţi de 

faptul că de ceva timp nu s-a mai tuns acolo iarba, este foarte mare, este spaţiul 

verde neîngrijit şi asta ... 

Eu am avut o discuţie cu d-nul Director Mocanu zilele trecute. Le-am spus 

lucrul acesta. Am înţeles că este un ROMPREST, o societate care se ocupă de 
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proiectele pe fonduri europene dar şi întreţinerea ulterioară, nu, a spaţiului 

respectiv. 

Aş vrea d-nule Director Mocanu, să clarificăm pentru că unii spun într-un 

fel, că Direcţia de Dezvoltare trebuie să meargă acolo, să tundă iarba, alţii spun 

că…”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „o să răspund eu la această 

întrebare, cu permisiunea dvs. 

Am avut săptămâna aceasta ultima întâlnire de lucru cu cei de la 

ROMPREST, şi situaţia este în felul următor: 

- până la data de 31 mai 2016 dânşii trebuie să ne predea amplasamentul. 

Amplasamentul conform proiectului, adică cu gardul completat, cu copacii toţi la  

număr, cu spaţiul verde reabilitat, cosit ş.a.m.d. 

Deja am făcut o comisie, care se va ocupa de acest lucru. Ulterior, după 

data de 31 mai 2016, Direcţia de Dezvoltare … îl vom prelua noi şi îl vom da 

Direcţiei de Dezvoltare, care nu are capacitatea să-l gestioneze la standardele la 

care este făcut, şi probabil, viitorul Consiliu Local trebuie să analizeze foarte bine 

situaţia asta. 

Eu am o soluţie.  

Pot să zic că este a mea personală, nu a fost discutată cu nimeni. Ceea ce s-

a întâmplat cu şcolile astăzi, ar trebui să se întâmple şi cu spaţiile din jurul 

blocurilor. Adică, Primăria municipiului Focşani, are domeniul public şi 

domeniul privat. 

De gestionarea domeniului public ar trebui să se ocupe Direcţia de 

Dezvoltare, iar de gestionarea domeniului privat, ce este din bordură până în bloc 

şi în jurul blocurilor, ar trebui să se ocupe Asociaţiile de Proprietari. 

Da. Este o hotărâre din anul 1992, cred … din 2002, care nu a fost pusă în 

aplicare de către cine trebuia să o pună, nu vreau să nominalizez.  

Suntem printre puţinele oraşe din România, care blamăm Primăria, şi în 

speţă Direcţia de Dezvoltare, că nu-şi face treaba. 

Nu. Invers trebuie. Adică noi, pe acele spaţii trebuie să ne exercităm 

controlul, este Poliţia Locală… ”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „... este punctul dvs. de vedere, să înţeleg …”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „… este punctul meu de vedere şi 

aşa este corect.  

Cu 59 de oameni, nu poţi să gestioneti 60 de ha. de spaţiu verde la nivelul 

municipiului Focşani. Este foarte mult. Şi dacă am mai angaja încă 60, tot nu am 

putea să le facem la standarde. 

Asta este, şi rămâne pentru viitor, dacă viitorul Consiliu Local doreşte să 

pună în aplicare … pentru că hotărârea există. Şi avem probleme cu hotărârea 

aceasta, pentru că, când vine Curtea de Conturi ne întreabă, domnilor, unde s-au 

dus atâţia bani? ”. 
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D-nul consilier Lilian Ilie: „… să înţeleg că asta este cauza, că oamenii 

aceştia …cu iarba ne …”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „… nu, cauza este că ROMPREST-

ul nu ne-a predat amplasamentul. Şi nu este o tragedie că iarba este puţin mai 

mare … dacă era nămol, dacă erau şobolani, dacă erau coteţe de găini, dacă erau 

coteţe de porci, cum de fapt am descoperit acum 3 ani de zile când am intrat pe 

amplasamentele acelea. 

Dar sunt … lăsând la o parte micile şicane, Cartierul Sud, arată foarte bine 

la momentul actual …”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „… eu voiam să vă întreb un lucru. 

ROMPREST-ul este obligat în momentul de faţă să tundă, să cosească 

iarba acolo? …”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „… ROMPREST-ul este obligat 

până pe data de 31 mai 2016 să ne predea amplasamentul conform caietului de 

sarcini pe care l-a licitat şi pe care l-a executat. Şi aţi văzut că s-a completat 

gardul verde. Vă pot confirma că s-au completat pomii. 

Să vedem ce se întâmplă după  ce ni-l predă. Că ei acum plătesc şi ceea ce 

nu au stricat ei. Adică, furturile pe care anumiţi oameni de bine din cartier sau din 

altă parte le execută acolo noaptea. 

Dar, după ce vom prelua noi, atunci să vedeţi marea problemă”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „dacă suntem la capitolul ROMPREST, voiam 

să vă mai întreb, mi-am adus acum aminte, şi de acel spaţiu pe care  de câteva 

luni de zile se escavează acolo, situat chiar în zona Stadionului, între Majestic şi 

parcarea cealaltă. 

Ce se întâmplă acolo, cunoaşteţi d-nule Viceprimar?”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „ştiu că sunteţi un iubitor al 

spaţiului verde şi vreau să vă spun că acolo era un loc de joacă, era asfaltat şi se 

va transforma în spaţiu verde, pentru că a trebuit să respectăm nişte indicatori din 

proiect. 

Până pe data de 31 mai 2016, va fi gata”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „aş vrea să-l întreb şi pe d-nul Nazâru şi aici 

vreau să închei. 

În zona str.Zăbala, este o zonă în Obor. 

D-nule Nazâru, locuitorii de acolo se plâng că de la 1 ianuarie 2016, li s-au 

mărit foarte mult impozitele şi taxele, cu toate că dânşii susţin că stau în 

extravilan, nu au acolo utilităţi şi multe lucruri. 

De ce s-au mărit. Cu toate că nu beneficiază din partea municipalităţii de 

nici un fel de utilitate, şi asta…   Au puţurile lor, nu ştiu …” 
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Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „staţi un pic, d-nule 

consilier, vă precizez eu un singur lucru, după care îi dau cuvântul d-nului 

Director. 

Acele persoane, nu au respectat procedura legală, nu au venit să facă PUZ, 

să transforme terenul în intravilan, să-l sistematizeze, şi şi-au construit exploataţii 

agricole, anexe ale exploataţiilor agricole. 

Acelea, într-adevăr, sunt impozitate mult mai mult decât o locuinţă. Este 

firesc să fie aşa. 

Pentru că ei au încercat să eludeze legea şi pentru că le-a fost foarte greu 

sau nu au vrut să treacă prin procedura de autorizare prevăzută de lege. 

Acum, dacă se plâng că impozitul a crescut, există o singură formulă foarte 

simplă. Să intre în legalitate. În sensul să-şi reglementeze situaţia juridică a 

terenului, să transforme terenul într-o formă sau alta, să parcurgă procedura de 

trecere a lui în intravilan şi să plătească ulterior la nivelul de locuinţă de 

intravilan, zona D. 

Pentru că aceea … prin atragerea în intravilan, vor intra în zona D. 

Da, dar apropos de str.Zăbala, este zona în care tocmai am aprobat PUZ-ul 

de astăzi şi vom mai avea asemenea situaţii pentru că acolo mai sunt exploataţii 

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

aş avea doar două lucruri să spun. 

Pe de o parte s-a schimbat modul de impozitare, în sensul că, indiferent de 

categoria de folosinţă pentru terenurile înregistrate la altă categorie decât 

construcţie, suprafaţa de 400 m. se impozitează ca intravilan. Chiar dacă este la 

altă categorie, 400 m. arabil în municipiul Focşani se impozitează ca şi curte. 

Numai ce excede suprafeţei de 400 m. se impozitează corespunzător categoriei. 

Pe de altă parte, aşa cum aţi zis, pentru exploataţia agricolă, cota de 

impozitare este stabilită prin lege. Este 0,4% faţă de 0,1% cât este pentru locuinţa, 

proprietatea persoanelor. 

 

De aici vine diferenţa, iar dacă vorbim despre …şi terenul este aferent unei 

străzi, este teren intravilan, impozitat ca atare. 

Pot să mai precizez, că pentru terenurile în extravilan, impozitul este mai 

mare decât pentru terenul intravilan. Adică, este diferenţă de la 0,2 lei, zona D la 

terenurile arabile intravilan, tariful pe hectar este de 21 lei, la care se aplică cota 

de corecţie, aferentă municipiului de rang II, de 4. Se duce la optzeci şi ceva de 

lei pe hectar, faţă de 1160 lei pe hectar la extravilan. 

Impozitele sunt stabile în conformitate cu legea actuală cu … Cod 

Procedură Fiscală … cu Codul Fiscal, Legea 207 şi 227. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „vă mulţumesc frumos d-nule Nazâru”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Cătălin Vrabie: „revenim la punctul nr.17 

al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului 
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local al municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC 

Administraţia Pieţelor Focşani SA. 

Să-l lăsăm pe colegul nostru să ne prezinte procesul verbal a comisiei de 

numărare a voturilor secret exprimate, în vederea desemnării mandatarului 

Consiliului local al municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

SC Administraţia Pieţelor Focşani SA”. 

  

S-au distribuit 18 buletine de vot. 

 

D-nul consilier Lucian Moraru: „dau citire procesului verbal a comisiei 

de numărare a voturilor secret exprimate,  în vederea desemnării mandatarului 

Consiliului local al municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la 

SC Administraţia Pieţelor Focşani SA. 

Comisia a constatat că s-au distribuit 18 buletine de vot, rezultatul votului 

fiind următorul: 

 

                           voturi „pentru”     voturi „împotrivă”    voturi „nule” 

 

D-nul Dan-Gabriel Băjenaru       3                  14                  1 

D-nul Vasile Melinte      14           3         1 

 

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

16 voturi „pentru” şi 2 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri Lilian Ilie şi 

Dan Buzoi, devenind hotărârea nr.189. 

 

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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