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ROMÂNIA  

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI    

CONSILIUL LOCAL   

   

  

        

PROCES VERBAL 

din 24 septembrie 2015 

 

 

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

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

Focşani. 

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

şedinţa ordinară din 24.09.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 

1146/18.09.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 19 consilieri.  

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

„absentează motivat d-nul consilier şi viceprimar în acelaşi timp: Ionel-Gabriel 

Necula, aflat în concediu de odihnă şi Dan Buzoi. M-a sunat că mai întârzie. În acest 

moment este absent”. 

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 27.08.2015. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

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

procesul verbal al şedinţei  extraordinare din  15.09.2015. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 19 voturi „pentru”. 

  

  

La şedinţă participă: 

 

 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani; 

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

 d-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică; 

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

agricultură, cadastru; 

 d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală,  

agricultură, cadastru; 

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

 d-nul Dănuţ Grosu –  Inspector Serviciu investiţii, fond locativ; 
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 d-na Ioana Stoica – Inspector  Compartiment Achiziţii; 

 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 

 d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 

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

Consiliului local; 

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

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

 d-na Eugenia Drăguşanu - Inspector  Compartiment Proiecte; 

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

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

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

Focşani; 

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

 d-nul Ion Gheorghe -  Director Poliţia Locală Focşani; 

 d-nul Mariean Vişan – Director adjunct  SC ENET SA Focşani;  

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

Focşani; 

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

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

Focşani; 

 d-nul Lucian Petrea - Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice  

Focşani; 

 d-na Odeta Irimiea – Inspector Ateneul Popular Mr.Gh. Pastia Focşani; 

 

 

         La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu prezintă proiectul ordinii de 

zi care cuprinde 29 puncte: 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

   1. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.38/2015 privind aprobarea numărului de burse şi a 

cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetul local al municipiului Focşani pe 

anul 2015, modificată prin Hotărârea Consiliului local nr.161/2015; 

                                                              

2. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în municipiul 

Focşani; 

 



 3 

3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.296/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

faza proiect tehnic de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Construire vestiare şi 

grupuri sanitare în următoarele locaţii: Cimitirul Nordic str. Mărăşeşti, incintă Atelier 

mecanic şi Parc Auto str. Mărăşeşti şi la Sera Mîndreşti”, cu modificările ulterioare; 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Reparaţii capitale acoperiş tip şarpantă Liceul cu program 

Sportiv”, municipiul Focşani, judeţul Vrancea; 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC ENET SA 

Focşani; 

 

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

Focşani pe anul 2015; 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării alegerilor şi a Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare ale acestora în vederea constituirii Consiliului local al 

tinerilor din municipiul Focşani; 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului 

Focşani pe anul 2015 a sumei de 4.000 lei pentru organizarea alegerilor Consiliului 

local al tinerilor Focşani, ce vor avea loc în luna octombrie 2015; 

                           

9. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al 

municipiului Focşani în Consiliul de administraţie la unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat din municipiul Focşani; 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 alin. (1) din Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.76/255 din 28.08.2012 privind aprobarea 

constituirii comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse de persoane fizice 

sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform 

legii, cu sediul în municipiul Focşani, în vederea acordării de finanţări nerambursabile 

din bugetul local al municipiului Focşani, în baza Legii nr.350/2005 şi Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focşani nr.326/2007; 

 

11. proiect de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţie şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: 

„Modernizarea şi reabilitarea reţelei de transport a energiei termice în zonele: Piaţa 

Victoriei, str. Longinescu, str. Războieni” în municipiul Focşani; 

 

12. proiect de hotărâre privind însuşirea „Studiului pentru definirea zonelor unitare de 

încălzire din municipiul Focşani” şi stabilirea zonelor unitare de încălzire din 

municipiul Focşani alimentate cu energie termică în sistem centralizat; 
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13. proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor 

datorate bugetului local, depuse de Parteni Gina Lăcrămioara, cu domiciliul în 

Focşani, Aleea Căminului nr.12, bl.G2, ap.26 şi Şerban Neculai, cu domiciliul în 

Focşani, str.Gării nr.10; 

 

14. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.329/2013 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al municipiului Focşani;                                                            

15. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.210/2009 privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită 

către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 30000,00 mp., 

situat în Focşani, Calea Munteniei nr.57, T 83, P 435% în vederea construirii de 

locuinţe cu credit ipotecar şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii, pe durata 

realizării investiţiei; 

 

16. proiect de hotărâre privind însuşirea completărilor şi modificărilor aduse anexei la  

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 168/2012 privind însuşirea 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani, 

modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.106/285/2012, 

nr.139/318/2012, nr.178/357/2012, nr.198/377/2012, nr.22/2013, nr.46/2013, 

nr.80/2013, nr.131/2013, nr.188/2013, nr.212/2013, nr.256/2013, nr.276/2013, 

nr.349/2013, nr.381/2013, nr.28/2014, nr.38/2014, nr.93/2014, nr.122/2014, 

nr.187/2014, nr.277/2014, 54/2015, nr.112/2015, nr.168/2015 şi nr.197/2015; 

 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din domeniul public al 

municipiului Focşani şi administrarea Consiliului local al municipiului Focşani în 

domeniul public al Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea a 

suprafaţei de 1000,00 mp., teren situat în Focşani, Calea Munteniei nr.57, T 83, P 

435%, judeţul Vrancea, în vederea construirii de locuinţe pentru tinerii specialişti din 

sănătate; 

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a unui 

teren aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacent construcţiei 

existente, pentru extinderea acesteia; 

 

19. proiect de hotărâre privind concesionarea directă  a terenului în suprafaţă de 2351 

mp. situat în Focşani, str.Unirea Principatelor nr.2, T. 107 P. 5665, 5666, 5667, C.F. 

nr. 59652, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, aferent imobilului 

construcţii cu destinaţia de sediu, birouri şi construcţii conexe către Societatea 

Cooperativă de Consum Federalcoop Focşani, proprietar al acestor construcţii; 

                                                              

20. proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.65/195 din 15.09.2014 privind aprobarea concesionării, fără 

licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 100,00 mp., situat în Focşani, str.Brăilei 

nr.112, aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, către SC DISTRIGAZ 
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SUD SA Bucureşti, Formaţiune operativă de lucru Focşani, în vederea amplasării unei 

staţii de reglare-măsurare gaze care va deservi un număr de 176 apartamente pentru 

tineri în regim de închiriere; 

 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în 

suprafaţă de 10,40 mp. situat în Focşani, str.Dornişoarei nr.7, judeţul Vrancea, T.109, 

P.%5736 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC DAMI COM 

IMPEX SRL; 

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în 

suprafaţă de 28,00 mp. situat în Focşani, Aleea Echităţii nr.1, ap.42, judeţul Vrancea, 

T.203, P.%11103 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC 

PINGUINUL COM SRL; 

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în 

suprafaţă de 16,72 mp. situat în Focşani, b-dul Gării nr.28, bl.28, sc.1, judeţul 

Vrancea, T.30, P.%1745 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către 

Agafiţei Marian; 

 

24. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a sistemului de parcare din municipiul Focşani; 

 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a garsonierei 

situată în Focşani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 13, ap.21, înscrisă în CF 54673-

C1-U8 UAT Focşani, către doamna Bădica Ionela; 

 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei 

situată în Focşani, str. Ulmului nr.21, bloc 21, ap.3, înscrisă în CF 51892-C1-U26 

UAT Focşani şi a boxei înscrisă în CF 51892-C1-U10 UAT Focşani, către familia 

Irimia Luminiţa şi Irimia Cristinel; 

 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării 

publicului nr.49667 din 10.09.2015 privind documentaţia P.U.D. şi aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă S+P+2E” – Focşani, intravilan, str. 1 

Decembrie 1918 nr. 1A; 

                                                              

28. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării 

publicului nr.45267 din 09.09.2015 privind documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire spaţii comerciale şi servicii P+2E” – Focşani, intravilan, 

str. Dobrogeanu Gherea nr. 1; 

                                                              

 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării 

publicului nr.50004 din 09.09.2015 privind documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului 
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Urbanistic Zonal „Construire bloc de locuinţe şi spaţii birouri S+P+3E+M, 

împrejmuire” – Focşani, str. Mioriţa nr.10; 

 

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

 

 Sunt discuţii referitoare la ordinea de zi şi anume: 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „stimaţi colegi, după cum bine ştiţi, am avut  

în dezbatere, la comisia de urbanism, o solicitare din partea Magazinului PACO. Nu 

ştiu dacă este aceeaşi firmă PACO, nu ştiu dacă se numeşte la fel, dar oricum 

Magazinul PACO, de a înfiinţa un magazin de cartier, lângă Teatru, în apropierea 

Teatrului municipal.  

Cu toţii în comisie ne-am abţinut. 

Astăzi, nu vă ascund faptul că am fost contactat de cineva din partea 

magazinului, d-nul Paraschiv, sper să nu-i greşesc numele. I-am explicat motivele 

noastre de la comisie şi omul a solicitat în măsura posibilităţilor şi a înţelegerii noastre 

să mai discute cu noi şi să vadă dacă cumva găseşte soluţii pentru acel magazin, legate 

de spaţiul verde, de ce probleme am discutat noi.  

Şi v-a rugat să fiţi de acord, să nu luaţi în discuţie astăzi acest proiect. Urmând 

ca în perioada următoare să purtăm o discuţie cu dumnealui şi cu compartimentul de 

urbanism şi dacă este, în şedinţa următoare să luăm o decizie. 

Aşa că, vă propun modificarea ordinii de zi, în sensul eliminării acestui punct de 

pe ordinea de zi”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „este vorba de proiectul 

nr.18”. 

Se supune la vot retragerea de pe ordinea de zi a proiectul de hotărâre nr.18 şi în 

unanimitate de voturi, proiectul a fost retras. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „o să-mi revină mie 

sarcina să citesc numele proiectelor pe care le propunem pentru completarea ordinii de 

zi. 

Fac menţiunea că aceste proiecte au trecut prin comisiile de specialitate şi au 

primit avizul acestora; 

- proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 4962 lei din bugetul local 

al municipiului Focşani pe anul 2015 pentru premierea sportivilor participanţi la Turneul 

de tenis de  masă „Cupa de toamnă TT”, ce va avea loc pe data de 3 octombrie 2015; 

- proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a unui 

teren aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacent construcţiei 

existente, pentru extinderea acesteia; 

 - proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 15,87 mii lei Şcolii 

Gimnaziale Duiliu Zamfirescu Focşani pentru organizarea Concursului de matematică 
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„EUCLID”, ediția a XI-a și a Simpozionului Interjudeţean „Şcoala – cursul superior al 

devenirii” în luna octombrie 2015; 

 

Se supune la vot completarea ordinii de zi cu cele 3 proiecte nominalizate şi se 

aprobă cu 19 voturi „pentru" .  

 

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

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.38/2015 privind 

aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la 

cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat finanţate 

din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015, modificată prin 

Hotărârea Consiliului local nr.161/2015; 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 243. 

 

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

organizării Sărbătorilor de iarnă în municipiul Focşani; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 244. 

 

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

modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.296/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic 

de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Construire vestiare şi grupuri sanitare 

în următoarele locaţii: Cimitirul Nordic str. Mărăşeşti, incintă Atelier mecanic şi 

Parc Auto str. Mărăşeşti şi la Sera Mîndreşti”, cu modificările ulterioare; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 245. 

 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reparaţii capitale 

acoperiş tip şarpantă Liceul cu program Sportiv”, municipiul Focşani, judeţul 

Vrancea; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 246. 

 

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

majorării capitalului social al SC ENET SA Focşani; 
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 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 

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

Gheorghiţă Berbece, devenind hotărârea nr. 247. 

 

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

rectificării Bugetului general al municipiului Focşani pe anul 2015; 

 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „aş dori să fac un amendament în 

legătură cu Şcoala Duiliu Zamfirescu, cu suplimentarea bugetului, tocmai am pus pe 

ordinea de zi acel proiect cu privire la Concursul EUCLID şi a unui simpozion 

interjudeţean. 

Deasemeni, am mai avut la mapă la comisii, o solicitare a Ateneului Popular 

Mr.Gh.Pastia, cu privire la repararea chillerului din  sală, având în vedere aceste 

lucruri, propun:  

- să se diminueze cu suma de 37,87 mii lei, capitolul bugetar: autorităţi 

executive, 

articolul: alte cheltuieli şi bunuri şi servicii; 

- şi să suplimentăm cu: 15,87 mii lei bugetul Şcolii Gimnaziale Duiliu 

Zamfirescu   

la articolul bugetar: alte cheltuieli şi servicii pentru finanţarea acelui concurs EUCLID 

şi a simpozionului interjudeţean; 

-  şi se suplimentează cu: 22 mii lei, bugetul Ateneului Popular Mr.Gh.Pastia”.  

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „deci, practic aveţi 2 

amendamente, sau un amendament care aduce sumele necesare concursului şi celelalte 

activităţi la Şcoala Duiliu Zamfirescu şi vorbim de chillerul de la Ateneul Popular 

Mr.Gh.Pastia, despre care ştiu toţi colegii”. 
 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin:  „întru-cât nu am văzut în această listă, 

eu recunosc, la discuţia pe comisii proiectul acesta era începută discuţia în momentul 

în care am intrat în sală, colegii mei cred că ştiu de situaţia Colegiului Valeriu 

D.Cotea, unde s-a început o reparaţie la cămin şi s-au observat nişte probleme pe 

acoperiş care ar trebui reabilitate într-un termen cât mai scurt să nu ne prindă iarna cu 

el în acest stadiu. 

D-nule Primar, am înţeles că sunteţi la curent cu această problemă, suma dacă 

nu mă înşel este de: 23 mii lei şi v-aş propune să facem un efort să alocăm şi această 

sumă pentru a termina acea reparaţie până  la venirea iernii. 

Dacă vreţi, eu neavând decât proiectul de rectificare bugetară, pot să fac şi o 

propunere de unde să găsim această sumă. Aştept şi colegii să opineze vis-a-vis de 

această problemă, ce opinii au”. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „dacă problemele 

consilierului Matişan erau cunoscute la comisii şi Direcţia Economică ştia despre ele 

şi de finanţarea lor, aş vrea să vă întreb, faţă de ultima propunere despre care … dacă 

este posibilă la acest moment şi … ” 
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D-na Carmen Grosu: „ o să găsim o sursă…” 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „să înţeleg că acesta este răspundul dvs. Că 

abia aţi luat cunoştinţă de acest aspect … şi noi, nu ştiu … asta voiam să întreb, avem 

vreo solicitare, ceilalţi colegi, ştiţi de chestia asta? … adică noi nu ştim, adică într-un 

fel ne-aţi luat prin surprindere d-nule consilier”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „d-nul director de la Colegiul Valeriu 

D.Cotea, azi m-a contactat şi mi-a spus că …” 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „..azi. Azi …”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „…azi, la ora 12. Ne-am întâlnit la Polivalentă 

şi mi-a spus că la şarpantă sus şi la schele sunt probleme.  

Suma ar fi în valoare de 25 mii lei. Plafonul pe care l-au spart deasupra fiind 

mai mare decât cel trecut la proiectare. Drept pentru care am zis că o să vedem dacă o 

să găsim resurse şi să vedem ce se poate face. 

A zis că ar trebui să găsim pentru că, finalitatea proiectului este aproape de 

sfârşit şi ar fi păcat să nu termine, să nu poată să termine proiectul acolo. 

Deci, cred că ar trebui găsite sume, este vorba de vreo 23-24 mii lei”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „bun, clar. Dacă au început lucrarea şi au 

descoperit ceva ce nu ştiau la momentul respectiv investiţia, merg pe premisa că este 

necesar. 

Însă, ar fi pentru prima dată când noi votăm în baza unui amendament şi o 

alocare către o şcoală în baza unui telefon sau întâlniri, fără  ca să avem măcar la 

discuţie documente pe care să le discutăm şi între noi şi cu Direcţia Economică. 

Este un pic forţat zic eu. Decideţi şi dvs.  

V-aş propune în schimb dacă nu este extremă urgenţă, să facă o documentaţie, 

să o înainteze d-nei Director, la Investiţii sau la cine trebuie, circuitul normal, să 

ajungă la noi la mapă, să o discutăm şi la şedinţa următoare să o prindem pe alocare. 

Pentru că nu cred că termină investiţia până la sfârşitul lunii octombrie. 

Nu ştiu. Cred că, mi se pare un pic grăbită treaba. Decideţi şi dvs. şi vedem ce-i 

de făcut”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „am înţeles că există o cerere depusă”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin:  „stimaţi colegi, există o adresă 

trimisă. Îmi pare rău că nu funcţionează reţeaua de internet aşa de bine încât să caut 

acea adresă în corespondenţa noastră a consilierilor, deci, am avut-o şi noi pe adresele 

de e-mail. 

E adevărat că a fost mai demult, probabil în perioada concediilor, când chiar eu 

am lipsit la 2 şedinţe consecutive. Probabil că d-na Costin … d-nul Grosu este ?  

Este. Ştiţi de acea solicitare de la Colegiul Valeriu D.Cotea ?” 
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D-nul Dănuţ Grosu: „nu ştiu, d-na Costin nu mi-a spus când a plecat în 

concediu”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin:  „am înţeles, o să … ” 

 

D-na Carmen Grosu: „au mai fost alocaţi 20 şi ceva de mii lei Colegiului 

Valeriu D.Cotea pentru finalizarea lucrărilor de acoperiş acum câteva luni. 

Acum dacă vorbiţi de adresa aceea din urmă, aceia este rezolvată. Pot să verific, 

în momentul acesta … dar din ce îmi aduc aminte…  

Dacă este altceva …”.    

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin:  „discuţia până la urmă şi la urmă, 

pentru că nu este o chestiune personală, sunt convins că nici la dvs., important pentru 

mine este ca să conştientizăm că, şcolile, unităţile de învăţământ nu aveau cunoştinţă 

de formula acestei rectificări bugetare. Nici noi consilierii până ieri la ora 1, când am 

primit pe e-mail acest proiect nu aveam cunoştinţă de structura acestor alocări. 

Este normal ca abia după discuţiile din comisii, s-a difuzat, s-a propagat 

informaţia, să ajungă abia astăzi telefoanele şi solicitările la noi. 

De asta v-am făcut intervenţia, dacă consideraţi oportun acţionăm, dacă nu 

aşteptăm să ne lămurim”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „vreau să-l corectez un pic.  

Ca şi procedură, nu este aşa cum spune colegul nostru şi ar trebui să ştie lucrul 

acesta. 

Unităţile de învăţământ nu află despre rectificarea bugetară după comisiile de 

urbanism sau de buget. Unităţile de învăţământ fac  solicitări în funcţie de necesarul 

sau nevoile pe care le au, către Primăria municipiului Focşani. Care primăria ne aduce 

nouă la cunoştinţă, ci nu invers. 

Deci, dacă dvs. credeţi că se vor face alocări către şcoli după ce le discutăm noi 

în comisie şi după aceia să le afle şcolile, cred că circuitul pe care-l imaginaţi dvs. nu 

este unul corect”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin:  „stimaţi colegi, nu este pentru prima 

dată  când …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „d-nule consilier nu v-am 

văzut mâna …” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin:  „scuze”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „îi dau cuvântul d-nului 

consilier Lionida Milea că era cu mâna sus”. 
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D-nul consilier Lionida Milea: „eu am zis că dacă este un proiect în derulare ar 

trebui să verificăm capitolul: diverse şi neprevăzute. Să vedem dacă s-au alocat bani 

acolo, şi dacă s-au cheltuit. 

Este posibil ca banii aceia să se fi cheltuit. Sau dacă s-au cheltuit, pe ce s-au 

cheltuit. Pentru că la fiecare proiect avem în spate un …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „foarte corect…”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „…şi atunci, după asta putem să alocăm şi 

banii. Probabil, ori d-nul director nu ştie, ori …, trebuie să verificăm treaba aceasta”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin:  „cu argumentul d-nului Milea m-aţi 

convins. Este o discuţie pe care o s-o purtăm pentru şedinţa următoare. Este cea mai 

ok poziţie. Nu să mă contraziceţi că nu există corespondenţă”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „să înţeleg că nu vom 

considera un amendament ceea ce aţi spus dvs.”. 

 

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

adoptă cu 19 voturi „pentru”. 

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

voturi  „pentru” şi 3 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri Tudorel-Daniel 

Trofin, Ilie Lilian şi Gheorghiţă Berbece, devenind hotărârea nr. 248. 

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

organizării alegerilor şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare ale 

acestora în vederea constituirii Consiliului local al tinerilor din municipiul 

Focşani; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 249. 

 

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

alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015 a sumei de 4.000 

lei pentru organizarea alegerilor Consiliului local al tinerilor Focşani, ce vor avea 

loc în luna octombrie 2015; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 250. 

  

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

reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Focşani în Consiliul de 

administraţie la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 

Focşani; 
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 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „aş ruga pe d-nul consilier 

Niţu să menţioneze ce schimbări s-au produs”. 

 

 D-nul consilier Radu Niţu: „auziţi, vreau să informez Consiliul că, s-a discutat 

la comisie ieri.  

Este o singură modificare care, a fost făcută ieri, deci nu trebuie să facem un 

amendament în plen. Este cunoscut de fiecare consilier în parte. În general rămân 

aceleaşi consilii de administraţie …” 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „membri în consilii de 

administraţie”. 

 

 D-nul consilier Radu Niţu: „membri în consiliile de administraţie consilierii 

respectivi”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „şi se face o schimbare 

…”. 

  

 D-nul consilier Radu Niţu: „păi … am făcut-o ieri în comisie: 

  - Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 Focşani ;  

Consilier local dl.Pătraşcu Enache 

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Focşani ;  

Consilier local dl. Buzoi Dan 

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 13 Focşani ; 

Consilier local dl. Vasiloiu Vasile 

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 16 Focşani ; 

Consilier local dl. Milea Lionida 

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 17 Focşani ; 

Consilier local dl.Pădineanu Gabriel 

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 18 Focşani ; 

Consilier local dl. Radu Niţu 

- Grădiniţa cu program prelungit nr. 23 Focşani ; 

Consilier local dl. Ilie Lilian 
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- Şcoala Postliceală Sanitară “Hippocrate” Focşani; 

Consilier local dl. Buzoi Dan 

-Clubul Sportiv Scolar de Gimnastică Focşani; 

Consilier local dl. Iorga Marius Eusebiu 

- Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” Focşani ;  

Consilier local d-na Balaban Elena Luminiţa 

Consilier local dl. Moraru Lucian 

- Şcoala Gimnazială Nr. 3 Focşani ;  

Consilier local dl. Moraru Lucian 

Consilier local d-na Cucu Elena 

- Şcoala Gimnazială Nr. 7 Focşani ;  

Consilier local dl. Alecsandrescu Dorian 

Consilier local dl. Berbece Gheorghita 

- Şcoala Gimnazială “Alexandru Vlahută” Focşani ; 

Consilier local d-na Balaban Elena Luminiţa 

Consilier local dl. Trofin Tudorel Daniel  

- Liceul Tehnologic “G.G. Longinescu” Focşani; 

Consilier local dl. Bâcu Aurel  

Consilier local dl. Alecsandrescu Dorian 

- Colegiul Tehnic Auto “Traian Vuia” Focşani; 

Consilier local dl Mersoiu Ionut 

Consilier local dl. Moraru Lucian  

- Liceul cu Program Sportiv Focşani ; 

Consilier local dl. Bâcu Aurel 

Consilier local dl.Pădineanu Gabriel 
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- Colegiul Tehnic “Ion Mincu” Focşani ; 

Consilier local dl. Horhocea Puiu Dragoş 

Consilier local dl. Iorga Marius Eusebiu 

- Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Focşani ; 

Consilier local dl. Milea Lionida 

Consilier local dl. Mersoiu Ionuţ 

- Liceul de Artă “Gheorghe Tattarescu ”Focşani ; 

Consilier local dl. Berbece Gheorghită 

Consilier local dl Ilie Lilian 

- Clubul Sportiv Şcolar Focşani ; 

Consilier local d-na Balaban Elena Luminiţa 

Consilier local dl. Bâcu Aurel 

- Palatul Copiilor Focsani 

Consilier local d-na Balaban Elena Luminiţa 

Consilier local dl. Pătraşcu Enache 

- Şcoala Gimnazială ”Ion Basgan “ Focşani; 

Consilier local dl. Iorga Marius Eusebiu 

Consilier local dl. Bâcu Aurel 

Consilier local dl. Buzoi Dan 

- Şcoala Gimnazială “Anghel Saligny” Focşani ; 

Consilier local dl.Pătraşcu Enache 

Consilier local dl. Radu Niţu 

Consilier local dl. Vasiloiu Vasile 

- Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare “ Focşani; 

Consilier local dl. Radu Niţu 
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Consilier local dl.Pădineanu Gabriel 

Consilier local dl. Moraru Lucian 

- Şcoala Gimnazială “Duiliu Zamfirescu” Focşani; 

Consilier local dl. Matişan Bogdan Emilian 

Consilier local dl. Iorga Marius Eusebiu 

Consilier local dl. Milea Lionida  

- Colegiul Tehnic “ Edmond Nicolau” Focşani ; 

Consilier local dl. Matişan Bogdan Emilian 

Consilier local dl. Horhocea Puiu Dragoş 

Consilier local dl. Trofin Tudorel Daniel  

- Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea” Focşani; 

Consilier local dl. Vasiloiu Vasile 

Consilier local dl. Berbece Gheorghiţă 

Consilier local dl. Trofin Tudorel Daniel  

- Colegiul National “Al.I.Cuza” Focşani ; 

Consilier local d-na Cucu Elena 

Consilier local dl. Mersoiu Ionuţ 

Consilier local dl. Radu Niţu 

- Colegiul National “Unirea” Focşani ; 

Consilier local dl.Pătraşcu Enache 

Consilier local dl. Matişan Bogdan Emilian 

Consilier local dl. Vrabie Cătălin 

- Colegiul Economic “Mihail Kogalniceanu” Focşani ; 

Consilier local dl. Mersoiu Ionuţ 

Consilier local dl. Horhocea Puiu Dragoş 
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Consilier local dl. Trofin Tudorel Daniel  

- Liceul Pedagogic “Spiru Haret” Focşani ; 

Consilier local dl. Ilie Lilian 

Consilier local dl. Alecsandrescu Dorian 

Consilier local dl. Vasiloiu Vasile”. 

  

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „am înţeles”. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 251. 

  

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

aprobarea modificării art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.76/255 din 28.08.2012 privind aprobarea constituirii 

comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse de persoane fizice sau 

persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite 

conform legii, cu sediul în municipiul Focşani, în vederea acordării de finanţări 

nerambursabile din bugetul local al municipiului Focşani, în baza Legii 

nr.350/2005 şi Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.326/2007; 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „la acest proiect de 

hotărâre o să trebuiescă să avem alegeri. Este vorba de un coleg care şi-a dat demisia 

şi dumnealui trebuie înlocuit. 

În acest sens, este vorba de un membru în această comisie. 

  Aştept propuneri”. 

 

 D-nul consilier Radu Niţu: „propun pe d-nul consilier Gabriel Pădineanu”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „o să trebuiască să alegem 

şi o comisie de numărare a voturilor, tot acum. 

Propuneri”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „dacă colegii noştri doresc să propună pe 

cineva dacă nu, să propunem noi pe toţi cei 3 membri. Cum decid şi dumnealor. 

Propunem noi. 

 

În spiritul legislaturii noastre, tineretul să fie în faţă, avem: d-nul Mersoiu, d-nul 

Alexandrescu şi d-nul Horhocea, fiindcă a venit acum din concediu şi e proaspăt”. 

 

Se supune la vot comisia de numărare a voturilor şi se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”. 
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Nu mai sunt alte propuneri se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri în 

vederea votării. 

 

Comisia constată că s-au distribuit 19 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

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

 

 D-nul Gabriel Pădineanu    18        -                  1 

 

Sunt ieşiţi din sală d-nii consilieri: Bogdan-Emilian Matişan şi Lilian Ilie. 

  

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.252. 

 

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

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Modernizarea şi reabilitarea 

reţelei de transport a energiei termice în zonele: Piaţa Victoriei, str. Longinescu, 

str. Războieni” în municipiul Focşani; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 253. 

  

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

„Studiului pentru definirea zonelor unitare de încălzire din municipiul Focşani” 

şi stabilirea zonelor unitare de încălzire din municipiul Focşani alimentate cu 

energie termică în sistem centralizat; 

 

 D-nul consilier Lilian Ilie: „pentru cei care nu ştiu, s-a definit ca zonă unitară 

de încălzire, eu ştiu, CET-ul plus punctele termice şi blocurile/scările arondate fiecărui 

punct termic reabilitat până în clipa de faţă. 

Ca şi idee, ceea ce trebuie să reţinem, prin acest proiect de hotărîre şi prin 

stabilirea/însuşirea studiului şi a acestor zone unitare, se va îngrădi dreptul, eu ştiu,  

consumatorilor de a se debranşa. 

Deci, odată votat acest proiect de hotărâre  în zonele în care, sunt specificate în 

anexa 2 aceste hotărâri, toţi acei locatari nu vor mai putea să se debranşeze şi vor 

depinde de sistemul de încălzire centralizat oferit de cei de la ENET. 

Eu consider în sensul acesta că se încalcă dreptul cetăţenilor, eu ştiu, de a decide 

forma, eu ştiu, de încălzire şi drept pentru care o să mă abţin să votez acest proiect”. 

 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „eu am studiat, aşa în mare acest 

studiu, dar nu am găsit nicăieri ceea ce spuneţi dvs. d-nule consilier.  

Poate îmi spuneţi şi mie pagina. 

Spuneţi-mi unde, ca să ştiu şi eu să mă uit…”. 
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D-nul consilier Lilian Ilie: „în zonele unitare nu se va putea … sursă de 

încălzire, respectiv alimentare în sistem central actualizat şi nu se aprobă debranşări 

totale sau parţiale în zona unitară de încălzire. Pentru care autoritatea administraţiei 

publice locale a stabilit că încălzirea se realizează în sistem centralizat. 

Deci, este foarte clar. Aveţi studiul, cel de la ISPE”. 

 

 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „suntem oarecum nedumeriţi. 

La discuţia de ieri de la comisie am tot discutat pe proiectul acesta şi nu am 

ridicat problema acestei prevederi şi tehnicul, ne-a spus aşa: că stabilindu-se, aşa am 

reţinut, poate nu am reţinut eu bine, dar, colegul meu a punctat foarte bine din 

document. 

Ni s-a spus că se va permite debranşarea în anumite condiţii care ţine prin 

similitudine cu condiţiile impuse de furnizorul de gaze atunci când vrei să faci o 

debranşare sau reţea de gaze. 

Aş ruga tehnicul să ne mai explice încă odată, de fapt care va fi efectul aprobării 

acestui document. 

D-nul Imireanu, da ? 

Dacă nu avem aceste explicaţii probabil că noi ne vom abţine”. 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „ieri am înţeles că era vorba doar de zone nu şi 

de a vota ca cetăţenii de acolo au voie sau nu au voie să se debranşeze. 

Aşa ne-a explicat ieri”. 

  

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „nu. Dacă-mi permiteţi.  

De fapt, acest proiect de hotărâre este punerea în aplicare a unui act normativ. 

Nu este o invenţie făcută în Focşani. Asta în primul rând. 

În al doilea rând, întrebarea este de ce mai facem proiecte dacă există acte 

normative.  

Ei, tocmai asta se face. Se face această zonare care pleacă de la majoritatea 

tipului de încălzire din acele zone. Pasul următor va fi că, furnizorul de agent termic, 

din punct de vedere tehnic, va emite o procedură care să rezolve ceea ce spuneaţi dvs. 

branşări/debranşări. 

Deci, din punctul meu de vedere actul acesta normativ trebuia să vină mult mai 

demult. Pentru că, este adevărat că, poate este mult mai economic sau a fost economic 

sau încă este economic să foloseşti alte sisteme decât cel centralizat, dar, debranşările 

produse în Focşani au dus la dezechilibrarea sistemului care a existat şi imposibilitatea 

acestuia de a fi eficient. 

Nu vorbim acum după ce s-a realizat noua fabrică de producerea energiei 

termice şi electrice care are un alt randament şi din experimentele făcute de d-nul 

Primar, ne spunea la şedinţe, deja aproape, blocurile care au sistemul de protecţie 

termică pus la punct ajung la costuri la jumătate, dacă este să raportăm la anii când nu 

a existat centrala nouă şi anul trecut când a funcţionat centrala nouă. 

Am făcut aceste precizări pentru că s-a discutat în comisie, iar cel care a lucrat 

partea tehnică a proiectului ne-a spus şi lucrurile acestea”. 
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D-nul consilier Dragoş Puiu Horhocea: „aş vrea să ştiţi, să luaţi în 

considerare, că este o părere strictă personală, şi o discuţie vis-a-vis de această centrală 

pe care personal, o văd ca o investiţie a unei comunităţi.  

Este exact ca atunci când ţi-ai cumpăra o centrală pe scară şi jumătate deja 

folosesc această centrală, repet. Investiţia este făcută de toţi focşănenii, nu doar de 

focşănenii care au centrale sau doar  de cei care sunt la ENET, conectaţi la ENET. Ci 

de toţi focşănenii. 

Este exact ca atunci când te-ai debranşa de la centrala ta de bloc şi ţi-ai cumpăra 

celelalte, obligându-i pe ceilalţi să plătească, chiar dacă şi tu şi ei au plătit acea 

centrală de bloc. 

Eu nu ştiu, cred că ar trebui să ne mai gândim şi să citim foarte bine ce scrie 

acolo. Nu cred … şi în afară de chestia asta eu nu cred, că cineva poate să-i oblige pe 

cetăţeni să plătească … probabil că vor fi costurile de debranşare mai mari, dar 

nicidecum să fie cineva împiedicat să se debranşeze. 

Nu cred lucrul acesta”. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: ”ba da. Aşa cum văd eu 

actul normativ, el îşi propune să menţină un sistem funcţional în nişte parametri 

constanţi.  

O debranşare înseamnă o modificare a parametrilor. 

Exermplu simplu. Conductă de 30 cm. va aduce energie termică pentru 2 

apartamente. 

Am dat un exemplu foarte …” 

 D-nul consilier Dragoş Puiu Horhocea: „colegul meu a dat un exemplu mai 

plastic, ca şi cum am căra o mână de cuie cu un camion foarte mare”.  

 

 D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „îmi pare rău că nu este şi d-nul 

Imireanu. 

Eu am înţeles cu totul şi cu totul altceva ieri în comisie.  

Că, de fapt prin aprobarea acestui studiu astăzi noi definim doar aceste zone. Nu 

impunem cine va fi sau nu debranşat în viitor…” 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: ”evident că nu stabilim noi 

…” 

 

 D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „… este un studiu pe care noi îl vom 

elabora, Primăria are acestă obligaţie”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „… elaborat…” 

  

 D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „… elaborat…pardon, noi îl aprobăm, 

pentru definirea acestor zone de încălzire, zone unitare de încălzire”. 
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 D-nul consilier Aurel Bâcu: „eu aş vrea să extind puţin problema, în sensul în 

care, punerea de acord prin acest proiect cu legislaţia naţională care în mod sigur pune 

în aplicare o normă europeană, va trebui să o facem. 

Să nu uităm că retehnologizarea ENET şi înzestrarea cu cele 2 motoare de mare 

performanţă şi toate schimbările de ţevi care conduc căldura către apartamente în 

municipiul Focşani au fost făcute cu bani europeni. 

Cred că trebuie să punem de acord proiectul cu legislaţia naţională şi cu 

directiva europeană. 

Să nu fim puşi în situaţia să plătim toate cheltuielile şi toţi banii pe care UE i-a 

alocat municipiului Focşani pentru termoficare. 

Dar, acced la propunerea colegului Vrabie. Trebuie să mai studiem, şi luna 

viitoare să venim cu explicaţiile clare de la executiv, eu cred că de la comisie de ieri 

trebuia să fim lămuriţi” 

 

 D-nul consilier Radu Niţu: „este d-nul Vişan aici, să explice”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: ”o să discutăm şi cu 

dumnealui”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „principala nedumerire a noastră astăzi 

este că, ieri am înţeles cu toţii că în cadrul acestor zone unitare de căldură, se pot face 

debranşări în nişte condiţii tehnice şi economice pe care le va stabili operatorul ENET. 

Astăzi, citindu-ne colegul nostru, un paragraf care  infirmă într-o oarecare 

măsură aceste explicaţii de ieri, recunosc că şi eu sunt de opinie că ar trebui să mai 

aşteptăm şi să lecturăm şi noi acest document cu mai multă atenţie şi să ne uităm după 

ce lecturăm la cele ce ne prezintă aparatul de specialitate. 

Evident că sunt lucruri tehnice pe care nu le vom înţelege, dar le vom înţelege în 

momentul în care ni le va explica aparatul, după ce vom lectura acest document”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: ”profităm de prezenţa  

d-nului director Vişan în sală şi-l rugăm să ne spună, faţă de ce s-a discutat aici, cât de 

bine şi cât nu, este corect”. 

 

 D-nul Mariean Vişan: „această prevedere care este prinsă în studiul care s-a 

făcut de către  ISPE, este o prevedere mult mai veche. 

Dacă vă aduceţi aminte, acum 4-5 ani de zile s-a discutat această problemă cu 

zonele unitare de încălzire în municipiul Focşani care sunt reglementate printr-un 

Ordin al Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor Comunale. 

Atunci am fost obligaţi în cadrul consiliului, aţi fost obligaţi dvs., eu mă refer la 

comunitatea Focşani, să se aprobe aceste zone, acele zone, erau alte zone atunci, 

pentru că altfel nu se mai alocau bani pentru programul termoficare şi confort în toate 

municipiile din ţară. 

Acel ordin nu s-a respectat în totalitate. Şi acum pentru etapa a doua de 

modernizare a sistemului de termoficare, autoritatea care reglementează şi care aprobă 
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fondurile este vorba de firma Jasckers au solicitat acestă alocare a zonelor unitare care 

se practică, aşa cum spunea d-nul consilier Bâcu în toată Europa.  

Nu este o noutate pentru Focşani.  

Acolo unde există majoritar termoficare, se alimentează tot termoficare. Unde 

există majoritari gaz natural şi consum de gaz natural se dă pe gaz natural. Unde este 

zonă de consum pe partea electrică, că sunt şi astfel de zone, se merge numai pe 

sistemul electric. Deci, se definitivează acele zone de posibilităţi de încălzire. 

Acelaşi lucru se doreşte să se obţină şi în Focşani cu acest studiu pentru că altfel 

nu se pot aloca nişte bani care sunt urmăriţi şi de UE.  

Ştim foarte bine cu toţii, pe termen de 5 ani de zile, iar un sistem care dă greş în 

cei 5 ani de zile şi se închide comunitatea trebuie să plătească banii care au fost 

investiţi în aceste sisteme de termoficare”. 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „d-nule director,  îmi cer scuze.  

Care au fost condiţiile când s-a aprobat acest proiect. Le ştiţi?” 

  

 D-nul Mariean Vişan: „proiectul acesta sau celălalt?” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „nu. Proiectul cu centrala termică, ca să nu 

dăm banii înapoi.  

Că o să scrie presa mâine, că o să trebuiască să dăm banii înapoi…”. 

 

D-nul Mariean Vişan: „să se modernizeze tot sistemul de termoficare…” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „…sunt cele 3 condiţii impuse, da? 

Au fost acele de eficienţă economică…”. 

 

D-nul Mariean Vişan: „da”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „şi ne-a demonstrat că este eficient…”. 

 

D-nul Mariean Vişan: „da”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „de reducerea pierderilor cu 50%, s-a 

realizat?” 

D-nul Mariean Vişan: „da”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „şi reducerea  noxelor. S-a realizat?”. 

 

D-nul Mariean Vişan: „da”. 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „practic, proiectul şi-a îndeplinit toate 

condiţiile impuse de UE în momentul în care noi le-am aplicat. 

Noi aici discutăm cu totul şi cu totul altceva …”. 
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D-nul Mariean Vişan: „tot în avizarea acelui proiect, ştiţi că există o hotărâre 

de consiliu local, în care municipiul Focşani îşi asumă responsabilitatea să 

modernizere restul sistemului în afară de cele 3 condiţii”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:”d-nule director, vă rog să 

păstraţi microfonul.  

Îi dau cuvândul d-nului consilier Vrabie.  

A ridicat mâna înaintea dvs.  

Imediat o să vă dau cuvândul şi dvs.” 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „am intrat într-o altă discuţie. Dar ceea ce este 

important din ce a spus d-nul director este următorul lucru. 

Că acest sistem, şi trebuie să înţelegem şi ne-a precizat şi aparatul tehnic, că 

acest sistem reglementează zone unitare şi nu impune zone unitare cu consum de la 

ENET. Ci zone unitare care presupun un singur tip de alimentare. 

Dacă vorbim de alimentare, zona este predominant cu alimentare gaz natural, o 

reglementează ca şi zonă alimentare cu gaz natural.  

Dacă este operator centralizat, gen ENET, o reglementează în acest tip.  

Dacă este consum electric, o reglementează în acest fel. 

Şi, eu înţeleg, acest studiu, poate greşesc, ca un document care să spună şi să 

delimiteze aceste zone urmând ca ulterior prin acte subsecvente să se stabilească 

criterii care să conducă către acest deziderat. 

Adică. Dacă într-o zonă preponderent alimentarea este gaz natural, cineva, un 

beneficiar, este racordat la gaz natural, va avea restricţii şi nu interdicţie totală, 

restricţii sau condiţii impuse suplimentar care, prin îndeplinirea cărora să nu 

destabilizeze sistemul de alimentare cu gaz. 

Aceeaşi regulă se aplică şi la sistemul de alimentare centralizat gen ENET…. 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „… când s-a aplicat nu eram în situaţia asta 

…”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „… asta ar trebui să se aplice prin studiu …”. 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „ …păi asta trebuie să fac…”. 

 

 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „ceea ce ne-a citit colegul nostru este cu totul 

altceva.  

Acolo, spune negru pe alb că se interzice debranşarea, indiferent că vorbim de 

furnizori care sunt racordaţi la gaz natural, la energie electrică sau la sistemul 

centralizat. 

Acesta este elementul pe care noi trebuie să-l lămurim şi care practic este cheia 

discuţiei de astăzi.  

Pentru că toţi colegii noştri sunt de acord că asemenea zone trebuie delimitate. 

Ne-a spus d-nul director, şi motivele pentru care să aprobăm un asemenea studiu care 

ţin şi de ordin procedural în accesarea ulterioară a fondurilor pentru modernizare. Dar 
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trebuie să vedem dacă acest studiu prevede în mod expres interdicţia de debranşare 

indiferent de tipul de alimentare sau prevede doar condiţii suplimentare sau restrictive 

de debranşare. 

În situaţia în care ar prevede doar condiţii suplimentare, mie mi se pare justificat 

pentru că în momentul când te debranşezi de la un sistem automat trebuie să 

recalibrezi sistemul dacă numărul debranşărilor este prea mare şi-l poate dezechilibra. 

Se întâmplă în momentul acesta la sistemul de alimentare cu gaz natural. Cei 

care v-aţi pus centrale, bănuiesc că ştiţi lucrul acesta şi aţi fost forţaţi de către 

furnizorul de gaz să îndepliniţi anumite criterii. 

Aşa că în consecinţă şi în sistemul centralizat gen ENET sau electric cred că ar 

trebui să se aplice aceleaşi reguli. 

Dar va trebui să ne lămurim dacă este aşa sau nu. 

Nu este tehnicul astăzi să ne lămurească.  

De asta eu zic că nu este nici o tragedie dacă-l aprobăm la următoarea şedinţă”. 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „toţi, când am cumpărat aceaste blocuri,  

le-am cumpărat cu sistem centralizat. Acesta a fost sistemul de încălzire în municipiul 

Focşani. 

După cum ştiţi şi dvs., o parte nu ştiţi, o parte ştiţi. 

În anul 2004 am plecat să comandăm un studiu, care este cel mai eficient sistem 

de încălzire în municipiul Focşani şi s-a venit cu 3 variante. 

Cel mai eficient sistem din cele comandate, aduse la noi la cunoştinţa noastră, a 

fost sistemul centralizat. 

La ora asta, cam 50% din apartamentele din municipiul Focşani beneficiază de 

sistem centralizat. În general cei care beneficiază de sistemul centralizat sunt persoane 

în vârstă, sunt persoane cu venituri mai mici care nu au avut posibilitatea să-şi 

plătească sume destul de mari pentru a duce ţeava de gaze în apartament, să-şi 

cumpere centrală, ş.a.m.d. 

În al doilea rând. Tot ce înseamnă unităţi, cu excepţia a 1 sau 3 unităţi de 

învăţământ şi instituţii din municipiul Focşani, căldura o primesc de la sistemul 

centralizat. 

Hai să dăm exemplu Grădiniţa nr.4.  

La Grădiniţa nr.4, de 3 ani de zile, şi ferească Dumnezeu să nu se întâmple ceva 

acolo, funcţionează cu o centrală pe gaz. 

A fost o investiţie făcută cu fonduri europene şi aşa a fost sistemul de încălzire 

pe gaz. Centrala aceia funcţionează singură. Nu-i nimeni care să se uite, ferească 

Dumnezeu să se întâmple … este o bombă ce se întîmplă acolo şi chiar am rugat 

ENET-ul acum, de urgenţă să facem un racord să ne racordăm din nou la sistemul 

centralizat, să desfiinţăm acea centrală. 

Avem probleme foarte mari cu centralele de la Cartierul Tineretului. Au 12 ani, 

au 14 ani de zile. Au îmbătrânit. Trebuie schimbate. În fiecare an trebuie să plătim 

mentenanţă, să plătim o groază de bani pentru treaba aceasta. Şi ele ar trebui legate de 

sistemul centralizat. 
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Acesta este motivul pentru care noi acum aprobăm aceste zone care au fost 

refăcute, să le numim o zonă de influenţă, sau cum vreţi dvs. să o numiţi, ca cei care 

doresc la ora aceasta să se debranşeze, să vină la ENET şi să spună. 

ENET-ul urmează după cum ştiţi şi dvs., s-a spus dealtfel să prezinte în 

următoarele şedinţe un program şi un regulament de debranşare. 

 Cum te poţi debranşa. Pentru că am lăsat totul la voia întâmplării, cine a vrut şi 

cine nu a vrut a umblat în sistem. 

Nu a contat. Cine avea un mops de acela şi un patent scotea caloriferele şi bătea 

un dop de lemn şi închidea căldura la tine în casă. 

Ceea ce la ELECTRICA nu s-a întâmplat. Ceea ce la Gaze nu s-a întâmplat. Nu 

trebuia să dăm voie la nimeni să umble în sistemul acesta al nostru. 

Şi atunci, o să spunem în felul următor.  

Doriţi să vă debranşaţi, o să vă coste cât îl costă pe acesta la Gaze sau la 

ELECTRICA, 60-70-80 milioane. Să redimensionăm ţevile, să redimensionăm tot ce 

înseamnă conducte, pentru a nu dezechilibra sistemul şi a avea posibilitatea ca el să-şi 

rezolve această problemă. Pentru că orişice apartament debranşat înseamnă o 

dezechilibrare a sistemului. 

Exact cum a spus şi dânsul. Avem posibilitatea să mergem cu 30 de mii de 

apartamente, funcţionăm cu 15 mii de apartamente. 

Şi încă o treabă. Nu putem să realizăm care este eficienţa acestui sistem decât în 

momentul în care terminăm tot ce înseamnă lanţul acesta energetic în municipiul 

Focşani. Începând de la izolarea blocurilor, începând de la refacerea instalaţiilor din 

subsol, reţele secundare, reţelele principale, punctele termice şi centrala termică. 

Discutăm de treaba aceasta… când am făcut prima dată calculele în anul 2000-

2003 ieşise o sută şi ceva de milioane de dolari, să refacem tot sistemul acesta. 

La ora aceasta noi avem rezolvat cam jumătate din sistem. Mai bine de 

jumătate. Cam vreo 60% avem rezolvat din sistemul acesta.  

Urmează cealaltă acţiune care trebuie făcută. Refacerea faţadelor la blocuri şi 

izolaţia lor. Refacerea izolaţiilor interioare şi atunci o să vedem dacă acest sistem este 

eficient pentru că peste tot în lumea aceasta, în Europa, interesaţi-vă şi dvs. sistemul 

de funcţionare este acesta centralizat”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „ce a spus d-nul Primar, nu are sens în problema 

apărută, referitor la acest studiu. 

A încercat să acopere cu totul alte probleme de acolo”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:”îmi permit să vă pun o 

întrebare d-nule director. Cred că lucrurile s-au cristalizat. 

Se face studiul, sau s-a şi făcut. Avem zone unitare, deci într-o zonă, 90% 

sunteţi dvs. furnizor de energie termică.  

Întrebarea subsecventă. Cum se va face debranşarea? De fapt asta-i întrebarea. 

Procedura o s-o daţi dvs.  

Aici ne răspundeţi, pentru că aici era neclaritatea. 

Se pot debranşa cu nişte penalităţi. Nu se pot debranşa cetăţenii. Asta era 

întrebarea”. 
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 D-nul Mariean Vişan: „discuţia este mult mai amplă şi dacă ştiam, era să 

venim la comisie probabil stabileam anumite elemente tehnice. 

Vă dau ca un exemplu. Am avut o reclamaţie din partea unor consumatori de-ai 

noştri care au rămas la sistemul centralizat prin care în urma debranşărilor la 3-4-5 

apartamente a început să fluiere fluidul prin conducte.  

Deci, ce se întâmplă.  

Nu s-a făcut reglajul la nivelul subsolului cu debranşările respective, acelaşi 

debit trecea printr-o secţiune mai mică .. şi este un disconfort în apartamente. 

Deci, pentru debranşare, într-adevăr trebuiesc puse regulatoare, trebuie 

redimensionat tot sistemul de la subsolul blocului pe cheltuiala asociaţiei sau a 

proprietarilor care sunt acolo. 

Referitor la ce m-aţi întrebat dvs.  

Este prevăzut în acest studiu, zonele în care nu se mai aprobă debranşări. Unde 

sunt peste 60% sau sub 40% debranşaţi nu se mai admit debranşările. 

Acolo unde sunt 2-3-5-10 debranşaţi şi procentul acesta este aşa cum v-am spus, 

sub 40% acolo se aprobă debranşările în continuare. 

Dar este menţionat în tabel acolo, în care spune, blocul cutare, debranşat 60%”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:”da, da, da…” 

 

 D-nul Mariean Vişan: „deci se aprobă debranşări.  

Unde rămân 10 apartamente din 12 de exemplu, acolo nu se mai aprobă 

debranşări. Asta prevede studiul…”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:”voiam să audă audienţa şi 

de la dvs.  

Şi încă o întrebare şi apoi dau cuvântul colegului consilier Vrabie. 

Cât de urgentă este aprobarea acestui proiect. Că până la urmă o discuţie 

lămuritoare aşa cum spuneaţi, să vă pregătiţi tehnic şi poate să anticipăm şi 

procedurile şi să anticipăm şi care va fi impactul asupra cetăţenilor este foarte 

necesar”. 

 

D-nul Mariean Vişan: „deci, procedură de debranşare noi avem …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:” nu, vă întrebam cât este 

de urgent proiectul …”. 

 

D-nul Mariean Vişan: „proiectul nu aş putea să vă spun, pentru că el trebuie 

avizat de această firmă Jasckers pentru finanţare. 

Deci, ei aşteaptă acest aspect de la Primăria municipiului Focşani…”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:”am înţeles…”. 
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D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan:  „cred că ne învârtim în jurul unui 

unic subiect care se numeşte debranşare, când de fapt şi de drept, studiul acesta şi vă 

citesc din lucrare: studiu privind definirea zonelor unitare de încălzire din municipiul 

Focşani. 

Cel mai interesant capitol din punctul de vedere al unora a fost tocmai acest 

subiect, debranşări. 

Eu cred că ne îmbătăm cu apă rece pentru că, din câte am înţeles de la d-nul 

Imireanu aseară, urmare a acestui studiu şi în baza zonelor delimitării acestor zone, 

ENET-ul va emite o procedură strictă de branşare/rebranşare/debranşare, oricum vreţi 

să o numiţi pe care o să ne-o supună atenţiei Consiliului local. Pentru că proprietarul 

acestui serviciu este Consiliul local, administratorul este ENET-ul. 

De aceea, eu cred că, din punctul meu de vedere acest studiu trebuie să aibă 

avizul nostru astăzi pentru a  da drumul la finanţarea următoare. Pentru celelalte zone 

care nu au reabilitat reţeaua şi cetăţenii aşteaptă, reabilitarea acestor reţele pentru a 

beneficia ca şi ceilalţi de confort termic, iar ulterior, atunci când ENET-ul face analiza 

tehnică a reţelelor din interiorul ariilor unitare şi din afara ariilor unitare, atunci, 

probabil o să ne vină cu nişte propuneri tehnice şi economice foarte clare pentru a 

rezolva şi această problemă. 

Dar repet, studiul acesta nu face altceva decât să stabilească strict aceste zone. 

Acolo undeva la un capitol de unde ne-a citit şi colegul, într-adevăr acolo scrie, 

sunt nişte concluzii şi practic nişte propuneri ale acestor specialişti pentru ca sistemul 

să fie eficient”.  

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „nu sunt de acord cu ce a spus d-nul consilier 

Matişan.  

Cine va citi acest studiu pe care nu … astăzi să ni-l însuşim în proiectul de 

hotărâre are ca scop stoparea debranşărilor. Deci, interzicerea consumatorilor de a  

putea să se debranşeze în condiţiile în care o să dorească vreodată acest lucru”. 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „Într-adevăr noi acum încercăm să obţinem 

finanţare pentru etapa a doua de la fondurile europene şi ne cer nişte acte, nişte 

documente pe care trebuie să le predăm. 

Nu cred că, cu toate că ar fi trebuit, este o problemă să amânăm pentru şedinţa 

următoare acest proiect de hotărâre. Avem timp, să mai vedem despre ce este vorba 

ş.a.m.d. 

Dar, vreau să vă spun un lucru.  

În afară de câteva blocuri din cele 2000… din municipiul Focşani, cred că foarte 

puţine scări de bloc din municipiul Focşani s-au plâns de căldură. Este vorba în 

general de blocurile care erau la capătul reţelei de alimentare cu agent termic. 

Ei au avut probleme cu apa caldă şi marea majoritate a celor care au încercat de 

au trecut pe alt sistem de încălzire, datorită lipsei de apă caldă. 

Noi în acest sistem de refacere a instalaţiilor de transport am introdus 

recircularea apei calde şi acum nu am mai avut probleme cu această treabă. Şi acesta 
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este motivul pentru care dorim ca zona Bahne, unde avem probleme foarte mari apa 

caldă, am încercat să facem noi nişte combinaţii anul acesta, şi nu ştiu dacă s-a reuşit.  

Nu, nu s-a reuşit.  

Acesta a fost motivul pentru care marea majoritate a celor care s-au debranşat 

au trecut de la sistemul centralizat la centrală. 

Nu este nici un fel de problemă.  

Îl putem amâna pentru o lună de zile. Cu ocazia asta mai putem purta discuţii 

legat de acest proiect”. 

  

D-nul consilier Radu Niţu: „s-a discutat mult aici, problema este că este 

aducătoare de fonduri acest studiu care se face. 

Eu vreau să vă spun 2 lucruri. 

1.Cine a vrut să se debranşeze în 25 de ani, s-a debranşat. 

2. Centrala care este acum, vă spun, dă atâta căldură încât  putem să o şi 

exportăm. Adică o dăm pe geam afară pentru că … reuşeşte să încălzească foarte bine. 

Eu m-am debranşat anul trecut, pentru că am rămas singur. Dar vreau să vă spun 

că şi mâine m-aş rebranşa dacă ENET-ul rămăsese singur pe scară plăteam pentru 

toată lumea acolo şi ENET-ul nu a făcut nimic în Focşani şi nici la nivel central să 

rezolve problema ţevilor care trec prin apartamentele cetăţenilor. 

Nu a făcut nimic. Pentru că  plăteau şi ei o cotă, cetăţenii care au apartamente, 

mulţi rămâneau. 

Eu vă spun că sistemul centralizat este cel mai bun la ora actuală şi s-a făcut un 

studiu în Consiliul local ţin minte şi noi am aprobat atunci sistemul acesta centralizat. 

Mai degrabă sau mai târziu mulţi vor reveni la sistemul centralizat”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „colegul nostru a spus o chestiune care este 

esenţială.  

S-a debranşat de la ENET pentru că era singurul pe scară şi plătea foarte mult. 

Plătea foarte mult pentru că debranşările anterioare nu fost condiţionate de o 

regândire a sistemului şi o redimensionare a sistemului. Tocmai ceea ce discutăm noi 

astăzi”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:”amânarea proiectului ţin să 

vă amintesc că înseamnă abţinere, deci nu putem decât printr-un vot să-l amânăm, şi în 

aceste condiţii supun la vot”. 

 

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

voturi „abţinere”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „d-nule director Vişan, vă 

rog, vă pregătiţi, ţineţi legătura cu aparatul Consiliului local să realizăm o întâlnire în 

care să lămurim cam toate semnele de întrebare care s-au adunat astăzi”. 

 

 D-nul Mariean Vişan: „dacă-mi permiteţi …”. 
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 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „vă rog”. 

 

 D-nul Mariean Vişan: „v-aş face o invitaţie, celor care doresc, domnii 

consilieri să vină la ENET să purtăm o discuţie acolo cu toate elementele …”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „atunci vă las pe dvs. să 

organizaţi. 

Aştept invitaţia dvs.”. 

 

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

cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local, depuse de 

Parteni Gina Lăcrămioara, cu domiciliul în Focşani, Aleea Căminului nr.12, 

bl.G2, ap.26 şi Şerban Neculai, cu domiciliul în Focşani, str.Gării nr.10; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 254. 

 

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

completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.329/2013 

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 19 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 255. 

  

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

modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.210/2009 privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită către Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 30000,00 mp., situat în 

Focşani, Calea Munteniei nr.57, T 83, P 435% în vederea construirii de locuinţe 

cu credit ipotecar şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii, pe durata 

realizării investiţiei; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 256. 

 

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

completărilor şi modificărilor aduse anexei la  Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focşani nr. 168/2012 privind însuşirea Inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al municipiului Focşani, modificată şi completată prin 

Hotărârea Consiliului Local nr.106/285/2012, nr.139/318/2012, nr.178/357/2012, 

nr.198/377/2012, nr.22/2013, nr.46/2013, nr.80/2013, nr.131/2013, nr.188/2013, 

nr.212/2013, nr.256/2013, nr.276/2013, nr.349/2013, nr.381/2013, nr.28/2014, 

nr.38/2014, nr.93/2014, nr.122/2014, nr.187/2014, nr.277/2014, 54/2015, 

nr.112/2015, nr.168/2015 şi nr.197/2015; 
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 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 257. 

 

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

transmiterii din domeniul public al municipiului Focşani şi administrarea 

Consiliului local al municipiului Focşani în domeniul public al Judeţului Vrancea 

şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea a suprafaţei de 1000,00 mp., teren 

situat în Focşani, Calea Munteniei nr.57, T 83, P 435%, judeţul Vrancea, în 

vederea construirii de locuinţe pentru tinerii specialişti din sănătate; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 258. 

  

Proiectul de hotărâre cu nr.18, a fost retras de pe ordinea de zi.   

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

concesionarea directă  a terenului în suprafaţă de 2351 mp. situat în Focşani, 

str.Unirea Principatelor nr.2, T. 107 P. 5665, 5666, 5667, C.F. nr. 59652, ce 

aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, aferent imobilului 

construcţii cu destinaţia de sediu, birouri şi construcţii conexe către Societatea 

Cooperativă de Consum Federalcoop Focşani, proprietar al acestor construcţii; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 259. 

                                               

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

modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.65/195 din 15.09.2014 privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică a 

unui teren în suprafaţă de 100,00 mp., situat în Focşani, str.Brăilei nr.112, 

aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, către SC DISTRIGAZ 

SUD SA Bucureşti, Formaţiune operativă de lucru Focşani, în vederea amplasării 

unei staţii de reglare-măsurare gaze care va deservi un număr de 176 

apartamente pentru tineri în regim de închiriere; 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 260. 

 

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

aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 10,40 mp. 

situat în Focşani, str.Dornişoarei nr.7, judeţul Vrancea, T.109, P.%5736 ce 

aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC DAMI COM 

IMPEX SRL; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 261.                       
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  Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 28,00 mp. 

situat în Focşani, Aleea Echităţii nr.1, ap.42, judeţul Vrancea, T.203, P.%11103 

ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC PINGUINUL 

COM SRL; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 262. 

 

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

aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 16,72 mp. 

situat în Focşani, b-dul Gării nr.28, bl.28, sc.1, judeţul Vrancea, T.30, P.%1745 

ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Agafiţei Marian; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 263. 

 

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

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare 

din municipiul Focşani; 

 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „înainte de a discuta acest 

proiect, fac menţiunea că el a însumat multă muncă din partea colegilor consilieri. 

Care parte din noi s-au întâlnit au întocmit o minută. O minută în care sunt 

amendamente care sunt propuse de a fi aduse acestui regulament. 

Mai mult de atât şi în şedinţa de ieri, de comisii, au fost aduse amendamente. 

Eu o să dau  şi cuvântul şi colegilor. Cred că aceste amendamente  şi proiectul 

în sine ar fi bine să fie pregătit şi pentru cei din media, pentru că este un proiect de 

interes, pot să zic, major, în comunitatea noastră. 

Aş vrea să fac câteva referiri. 

Sunt 5 pagini de amendamente.  

Multe din ele făcând trimitere la articole.  

Deci, este greu să explicăm în ce constă amendamentul. Dar, ce este de  interes 

şi s-a promis în această sală, este vorba de valoarea închirierii pe lună. Deci, de la 20 

lei  

s-a ajuns la 12 lei, pentru persoane fizice. 

Eu o să încerc să citesc. 

 

AMENDAMENTE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE : 

 

La art.3 se adaugă plata taxei pentru 30 minute de staţionare : 0,50 lei. 

 

La art.3 se elimină poziţia card preplătit: valori cuprinse între 10-100 lei. 
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La art.3 poziţia referitoare la abonament se modifică astfel: abonament: lunar 30 lei, 

anual 250 lei. 

 

La art.3 se elimină ultima poziţie referitoare la contract de rezervare persoane juridice. 

 

La art.4 alin.(1) prima poziţie va deveni  - în suma de 12 lei/loc de parcare/lună.  

 

La art.4 alin.(1) se elimină poziţia a doua referitoare la tariful pentru persoanele 

juridice. 

 

La art.4 alin.(1) ultima poziţie va avea următorul cuprins: în suma de 17 lei/loc de 

parcare/lună pentru persoanele fizice care solicită loc de parcare pentru al doilea 

autovehicul sau mai multe autovehicule. 

 

După art.4 se introduce un nou articol, cu următorul cuprins: Prezentul regulament va 

intra în vigoare începand cu data de: 01.01.2016. 

 

ANEXA NR. 1 – REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A 

SISTEMULUI DE PARCARE DIN MUNICIPIUL FOCȘANI 

 

La art.3 lit.d) va avea următorul cuprins: Parcările publice cu plată – sunt acele spaţii, 

special semnalizate, destinate parcării autovehiculelor a căror masă maxim autorizată 

nu depăseste 3,5 tone (cu excepţia microbuzelor pentru transport căltori şi marfă), 

aflate pe terenurile ce aparţin domeniului public al municipiului Focşani, pentru care 

se percep tarife orare de parcare; art. modificat din nou prin amendamentul din cadrul 

comisiilor de specialitate. 

 

La art.4 se elimină – încheierea contractelor de rezervare. 

 

La art.5 se introduce după termenul autovehiculelor „a căror masă maxim autorizată 

nu depăşeşte 3,5 tone (cu excepţia microbuzelor pentru transport călători şi marfă)”. 

 

Art.8 alin.(6) poziţia aliniat va avea următorul cuprins: - măsura blocare-deblocare se 

constată şi se dispuse de către Poliţia Locală a municipiului Focşani şi adusă la 

îndeplinire de Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani. 

 

Art.8 alin.(6) poziţia patru va avea următorul cuprins: - după achitarea taxei de 

deblocare, casierul va anunţa prin staţia radio – emisie Direcţiei de Dezvoltare Servicii 

Publice Focşani, pentru efectuarea deblocării ; 

 

Art.8 alin.(6) ultima poziţie se elimină. 

 

La art 9 alin.(1) se elimină punctele 3 şi 5.  
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La art.9 alin.(1) punctul 4 devine: achitarea abonamentului de parcare: lunar = 30 lei, 

anual = 250 lei. 

 

Art.10 lit. e) se elimină. 

 

La art.11 alin.(4) se modifică intervalul orar de la: 8,00- la 16,30. 

 

La art.13 alin.(1) se modifică titulatura persoane fizice în persoane fizice autorizate. 

 

La art.13 alin.(2) se elimină abonamentele trimestriale. 

 

La art.13 alin.(3) lit.a) se înlocuieşte expresia „mai puţin” cu expresia „cu excepţia”. 

După art.13 alin.(3) lit.f se introduce lit.g şi lit h., care vor avea următorul cuprins: 

g) în parcările cu plată din zona pieţelor agroalimentare din municipiul Focşani, nu se 

încheie abonamente de parcare. 

h) abonamentul de parcare este valabil pentru întreaga durată de timp plătită în 

intervalul orar 08:00 – 16:30, de luni până vineri, în toate parcările cu plată amenajate 

în municipiul Focşani, în afara programului intrând în regim de parcări de reşedinţă. 

 

Art.15 se elimină. 

 

Art.18 lit.f) se elimină. 

 

Art.19 se modifică cuantumul amenzii de la 200 lei la 500 lei (indiferent de tipul 

persoanei fizice sau juridice), cu aplicabilitate pentru faptele prevăzute la art.18 

lit.a,b,c,d,e,f. 

 

Art.20 se modifică, având următorul cuprins: Constatarea contravenţiilor stabilite prin 

prezentul regulament şi întocmirea procesului verbal al contravenţiei, se face de către 

Poliţia Locală a Municipiului Focşani. 

 

Art.22 alin.(5) va avea următorul cuprins: Sumele provenite din amenzile aplicate 

persoanelor fizice şi juridice se fac venit la bugetul municipiului Focşani. 

 

La art.24 se elimină : ”inclusiv o cotă profit minim convenit”. 

 

La art.29 alin.(1) se elimină textul (mai puţin microbuzele pentru transport călători şi 

marfă). 

 

ANEXA NR. 2 REGULAMENT DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE 

PARCARE DIN PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ DIN MUNICIPIUL FOCŞANI 

 

La art.4 se elimină expresia „spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă”. 

 

La art.6 alin.(1) se elimină termenul autoutilitară. 
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Art.6 alin.(2) va avea următorul cuprins: Persoanele care deţin garaje amplasate pe 

domeniul privat al municipiului Focşani, pot închiria loc de parcare în parcările de 

reşedinţă, cu condiţia de a deţine în proprietate mai multe autoturisme. 

 

La art.7 se elimină NOTA: ”Din categoria „autoutilitare” fac parte autovehicule tip 

„Dacia papuc” şi alte asemenea (mai puţin microbuzele pentru transport călători şi 

marfă”. 

 

La art.10 se elimină sintagma persoanele juridice. 

 

La art.11 se elimină sintagma persoanele juridice. 

 

La art.21 alin.(1) lit.b) se elimină termenii: sediul societăţii, certificat de înregistrare 

pentru persoanele juridice, act constitutiv al societăţii, extras de carte funciară de dată 

recentă. 

Art.21 alin.(1) lit.h se modifică astfel: Declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu 

deţine garaj amplasat pe domeniul privat al municipiului Focşani. 

 

Art.27.va avea următorul cuprins: - Comisia de atribuire/licitaţie va fi numită prin 

Decizia Directorului Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani şi va fi formată 

din 3 (trei) persoane: 

a) doi membri din partea Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

b) un reprezentant al Asociaţiei de proprietari/locatari. 

La art.32 punctul IA devine punctul I. 

 

Punctul IB se elimină, împreună cu NOTA. 

 

Punctul II se elimină, împreună cu NOTA. 

 

Punctul III devine II cu eliminarea sintagmei „sau străinătate”. 

 

Se introduce punctul III cu următorul cuprins: persoane fizice domiciliate/rezidente, 

proprietare ale unui apartament situat în imobilul arondat parcării de reşedinţă şi care 

deţin în proprietate un autoturism înmatriculat la o altă adresă din străinătate. 

 

La punctul IV se elimină sintagma persoane autorizate/juridice, sediu firmă în zona de 

parcare, autoutilitară şi NOTA). 

 

Art.33 se elimină. 

 

Art.34 alin.(1) va avea următorul cuprins: În situaţiile în care în acelaşi apartament 

domiciliază două familii fiecare va achita taxa de 12 lei/lună, respectiv 144 lei/an. 

Art. 34 alin. (2) – va avea următorul cuprins: Persoanele fizice prevăzute la punctul IV 

vor achita taxa de 17 lei/lună pentru al doilea autoturism, respectiv 204 lei/an. 
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Art.45 lit.a) va avea următorul cuprins:  

a) ocuparea unui loc în parcarea de reşedinţă fără deţinerea Abonamentului de parcare 

pentru locul respectiv, atribuit conform prevederilor prezentului regulament, se 

sancţionează cu amendă de la 200 lei, la 500 lei, precum şi cu sancţiuni 

complementare de blocare şi ridicare a autovehiculului conform prevăzută în 

Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a acestor 

autovehicule în municipiul Focşani, aprobat prin hotărâre a Consiliului local al 

municipiului Focşani. Eliberarea autoturismului ridicat se va face numai după 

achitarea taxei de ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar. La ridicarea 

autovehiculului aflat în stare de contravenţie la prezentul regulament, se vor face poze 

datate din care să rezulte clar starea fizică a acestuia şi se va întocmi o Notă de 

constatare care va cuprinde: numărul de înmatriculare, marca şi tipul autovehiculului. 

Nota de constatare va fi semnată de  minim un martor. 

 

Art.45 lit.b) se elimină. 

 

La art.57 se elimină sintagma persoană juridică şi obligaţia de efectuare a lucrărilor de 

întreţinere. 

 

AMENDAMENTE FORMULATE IN CADRUL COMISIILOR DE 

SPECIALITATE 

ANEXA NR. 1 

 

Art.3 lit.d va avea următorul cuprins : 

Parcările publice cu plată – sunt acele spaţii, special semnalizate, destinate parcării 

autovehiculelor a căror masă maxim autorizată nu depăşeşte 3,5 tone, aflate pe 

terenurile ce aparţin domeniului public al municipiului Focşani, pentru care se percep 

tarife orare de parcare; 

  

* Este interzisă cu desăvârşire parcarea pentru microbuzele pentru transport călători şi 

autoutilitarele – duba pentru transport marfă în parcările din municipiul Focşani. 

  

* Nota : Expresia “cu excepţia microbuzelor pentru transport călători şi marfă” se va 

citi “Este interzisă cu desăvărşire parcarea pentru microbuzele pentru transport călători 

şi autoutilitarele – duba pentru transport marfă în parcările din municipiul Focşani”.  

 

Art.17 lit.b) va avea următorul cuprins: 

Autovehiculelor aparţinând instituţiilor publice, cu repectarea următoarelor condiţii : 

- maxim 2 locuri/instituţie; 

- autovehiculul aparţine instituţiei ; 

- instituţia nu deţine garaj, curte interioară sau loc special amenajat în acest 

sens. 

 

Pentru persoanele care solicită al doilea loc de parcare, suma este de 17 lei/loc. 
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Parcările publice cu plată, sunt acele spaţii special semnalizate, destinate 

parcării autovehiculelor a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 to. Cu 

excepţia microbuzelor pentru transport călători şi marfă aflate pe terenurile ce aparţin 

domeniului public al municipiului Focşani pentru care se percep tarife orare de 

parcare. 

Deci, sunt schimbări foarte importante, prin care intenţionăm să 

descongestionăm anumite zone ale oraşului unde aceste microbuze s-au transformat în 

depozite şi nu în mijloace de transport. 

Măsura de blocare, se constată şi se dispune de către Poliţia Locală a 

municipiului Focşani şi adusă la îndeplinire de Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani. 

S-a instituit şi un cuantumul amenzii pentru parcare. Acolo unde nu există 

dreptul.  

Cuantumul amenzii este de la 200 la 500 lei. Tocmai permite agentului 

constatator ca în primă instanţă la prima greşeală să aibă posibilitatea de a da o 

amendă de 200 lei, dar în situaţia agravantă, ori care fac lucrul acesta permanent, să se 

sancţioneze cu amendă suficient de mare. 

Persoanele care deţin garaje amplasate pe domeniul privat al municipiului 

Focşani, pot închiria loc de parcare în parcările de reşedinţă, cu condiţia de a deţine în 

proprietate mai multe autoturisme …”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „…ar trebui scoasă …”    

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: “… da …”.  

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie:” …amendamente … discutat ieri cu condiţia 

ca anterior solicitării lor să fie rezolvate, celelalte solicitări ale celor care nu deţin …” 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „…nu a fost menţionat, 

este bine să …”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie:”… vă rog să faceţi un amendament. 

În situaţia în care, o persoană fizică deţine  un garaj amplasat pe domeniul 

public sau privat, că numai pe privat se pot da amplasamente. Nu, … public sau privat 

al municipiului Focşani, are dreptul să închirieze loc de parcare, într-o parcare de 

reşedinţă, numai după ce au fost soluţionate cererile celorlalţi locatari care nu au garaj. 

Adică, vom da întâietate celor care nu au garaje în mod firesc. Dar în acelaşi 

timp dacă aceşti cetăţeni nu închiriază sau nu-şi rezervă acest loc de parcare, nu putem 

să-i impunem sau să-i interzicem celui care vrea să-şi rezerve şi să plătească pentru el, 

să facă acest lucru”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „… vă mulţumesc, 

considerăm, cu o completare ce am discutat-o la comisii, la art.6, alin.2, am notat acest 

amendament şi el va face parte din această listă de amendamente care o s-o v-o supun 

dvs. 
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În acest regulament s-au dat mai multe definiţii. 

Una am dat-o anterior, una am dat-o acum. Din categoriile autoutilitare, fac 

parte autovehiculele tip Dacia papuc şi alte asemenea. Mai puţin microbuzele pentru 

transport călăptori şi marfă. 

Deci, atenţie cei care îşi parchează autoutilitarele de tip furgon, sau chiar mai 

mari … lucrul acesta … nu numai în piaţă … şi în parcările de reşedinţă. Pentru că 

vine un microbuz de 4 m. şi blochează 4 locuri de parcare. 

Deci, ocuparea unui loc de parcare de reşedinţă fără a deţine abonament de 

parcare pentru locul respectiv  atribuit conform prezentului regulament se 

sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei precum şi sancţiuni complementare de 

blocare şi ridicare autovehicule conform regulamentului privind activitatea de 

transport ridicare şi eliberarea acestor autovehicule în municipiul Focşani aprobat prin 

hotărârea Consiliului local. 

Eliberarea autoturismului ridicat se va face numai după achitarea taxei de 

ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar. 

La ridicarea autovehiculului aflat în stare de contravenţie la regulament se vor 

face poze datate din care să rezulte clar starea fizică a acestuia şi se va întocmi o notă 

de constatare care va cuprinde numărul de înmatriculare, marca, tipul autovehiculului, 

nota de constatare, v-a fi semnată de minim un martor. 

Deci, aviz celor care profitau de zvonul acesta de neridicare pentru parcările de 

reşedinţă. Ridicarea este statuată, este temei legal. 

Aparatul Primăriei, Poliţia Locală, pot să-şi facă treaba. 

În comisia de ieri, s-au mai adus 3 amendamente.  

S-a făcut o definiţie a parcărilor publice cu plată. 

Este interzisă cu desăvârşire parcarea pentru microbuzele pentru transport 

călători şi autoutilitarele – dubă pentru transport marfă în parcările din municipiul 

Focşani. 

 Practic, completează unul din amendamentele pe care le-am citit. 

Şi notă: expresia “cu excepţia microbuzelor pentru transport călători şi marfă” 

se va citi “Este interzisă cu desăvărşire parcarea pentru microbuzele pentru transport 

călători şi autoutilitarele – duba pentru transport marfă în parcările din municipiul 

Focşani”.  

Totul, explicitare în textul minutei încheiate la şedinţă. 

Deci, autovehiculelor aparţinând instituţiilor publice, li se vor impune şi 

acestora nişte condiţii şi anume: maxim 2 locuri/instituţie; autovehiculul aparţine, 

trebuie să aparţină instituţiei; instituţia nu deţine garaj, curte interioară sau loc special 

amenajat în acest sens. Care să aibă o altă destinaţie, dar noi să oferim din puţinul de 

parcări care există în oraş să le oferim dumnealor locuri de parcare”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „aşa cum am anunţat şi ieri la comisie, mi-aş 

dori ca acest regulament de parcare să fie popularizat mai mult. Nu numai pe site-ul 

Primăriei şi aparatul tehnic, cei care se ocupă de popularizarea acestei hotărâri, să 

poată să o facă şi prin pieţe, stradal şi chiar şi prin microbuze, pentru ca cetăţenii 

municipiului Focşani să ia contact direct cu acest regulament”. 
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D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „şi mai trebuie precizat că acest 

regulament intră în vigoare la 1.01.2016. Şi atunci publicitatea, în 3 luni de zile se 

poate efectua foarte uşor”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: ”dincolo de aspectele tehnice pe care le-aţi 

citit dvs., şi sunt mult mai multe, eu aş vrea să spun câteva principii care au scăpat din 

ceea ce aţi citit. 

Am pornit în ideea de a schimba regulamentul de la câteva idei principale. 

Prima şi cea mai importantă a fost, o transparenţă cât mai mare în procesul de 

închiriere sau de ocupare a acestor locuri de parcare. Şi regulamentul acesta dă 

posibilitatea de a închiria sau de a rezerva un loc de parcare şi on-line. 

Pe site-ul Primăriei municipiului Focşani, în perioada următoare, va fi activă, 

sper eu, o secţiune, unde fiecare dintre noi, cetăţeni ai municipiului Focşani, vom 

vedea oriunde pe raza municipiului Focşani, ce locuri de parcare sunt disponibile dar 

şi locuri de parcări de reşedinţă. 

Vom vedea care dintre ele sunt deja libere şi care sunt deja închiriate, prin 

culori.  

Verde – liber, roşu – închiriat.  

Şi vom putea să facem rezervarea unui loc de parcare pentru o perioadă de 5 

zile prin simpla trimitere a unui e-mail către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani. 

Având termen în 5 zile, să mergem să ne încheiem contractul. 

Dacă reuşim să aplicăm principiul acesta, nu v-om mai avea situaţii în care v-

om auzi că locurile de parcare se dau pe sub mână sau sunt cine ştie, locuri de parcare 

rezervate sau ţinute pentru unii şi pentru alţii sau situaţii în care locuri de parcare au 

fost închiriate pe un an de zile, după care nu s-a mai plătit chiria, dar plăcuţa există în 

capul locului. 

Deci, am pornit de la ideea în primul rând de a crea în primul rând transparenţă 

totală în procesul acesta de atribuire a locurilor de parcare. 

Doi. Am pornit de la ideea de a fluidiza zonele extrem de aglomerate ale 

municipiului Focşani.  

Zona pieţei, zona Tribunal, zona centrală, unde avem parcări care s-ar preta 

foarte bine la un flux permanent de intrare-ieşire a a autoturismelor, în special la 

instituţii, dar care locuri de parcare sunt blocate de maşini, fie a celor care locuiesc în 

zonă, fie a celor care vin la muncă la instituţia respectivă.  

Parchează dimineaţă şi pleacă la ora 5. Astfel, încât cetăţeanul care vine la 

instituţia respectivă, trebuie să-şi caute loc un sfert de oră sau douăzeci de minute de 

jur împrejurul instituţiei, să-şi găsească undeva prin spatele blocului un loc de parcare. 

Noi considerăm că locurile acestea care sunt în imediata vecinătate a instituţiilor 

trebuie să fie disponibile pentru parcare în sistem, cu ora.  

Adică omul să poată să plătească o jumătate de oră sau o oră. Va avea şi fracţie 

de jumătate de oră, astfel după ce şi-a făcut treaba într-o jumătate de oră să poată să 

plece să lase locul liber altui altcuiva care vine la instituţie. 

Trei. Am dorit să creiem cadrul legal care să permită oricărui cetăţean din 

municipiul Focşani, să-şi rezerve un loc de parcare. La el în parcare, parcarea de 
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domiciliu. Ca atunci când vine acasă de la locul de muncă să poată să-şi parcheze 

autoturismul într-un loc sigur şi alocat lui. 

Sigur, asta contra unei taxe de 12 lei/lună. Nu este foarte mare, având în vedere 

că am redus-o de la 20 lei. Cine nu vrea să-şi asigure un loc de parcare într-o anumită 

poziţie, poate să nu-l închirieze şi parchează unde găseşte loc liber. 

Cine doreşte să aibă un anumit loc de parcare, care la ora 5 să fie liber, va trebui 

să închirieze locul respectiv de parcare şi să plătească 12 lei.  

Sumă care-i asigură dreptul de a parca autoturismul de la ora 5 după amiază 

până la ora 7 sau 8 dimineaţă când pleacă din nou la muncă. 

De asemenea pentru toţi agenţii economici care doresc să închirieze locuri de 

parcare în imediata vecinătate, în faţa locaţiei unde îşi desfăşoară activitatea, bănci, 

birouri notariale, magazie, ştiu eu ce orice alt agent economic, pot să închirieze aceste 

locuri de parcare, în intervalul orar 8-17. 

După ora 17, el devine liber şi disponibil oricui … oricărui cetăţean, persoană 

fizică din zona respectivă, care şi-l poate rezerva sau nu, pentru perioada 17, a doua zi 

dimineaţă la ora 8. 

Din experienţa personală proprie, vă pot spune că la mine în faţa biroului, cât 

este programul acesta, ora 16, că acum acesta este programul, oamenii care au 

autovehicule, de la mine din bloc, nu parchează în perioada asta. 

La început am avut nişte discuţii, dar s-au lămurit. La ora 4,30 - 5, când vin de 

la birou, îşi parchează autoturismele. 

Nu avem nici o problemă, dimineaţa pleacă la serviciu. S-au liniştit lucrurile şi 

ne înţelegem în aşa fel încât şi eu ca şi agent economic şi cetăţeanul care stă acolo, să 

putem să beneficiem de locuri de parcare. 

Am eliminat o situaţie în care cetăţeni care nu mişcau o săptămână întreagă 

maşina, blocau unul, sau două, sau trei locuri de parcare într-o zonă cu vad comercial, 

împiedicând în acest fel parcarea în zona respectivă. 

Cam astea ar fi direcţiile principale pe care noi le-am urmărit.  

 Dacă în schimb, sigur, el nu a fost aplicat, sigur la momentul aplicării vor 

apărea diferite situaţii pe care noi nu le-am putut prevedea. Dacă apar situaţii care 

trebuiesc reglementate, vă rog pe această cale, presa, toţi cei interesaţi să comunicaţi 

către aparatul Primăriei, şi vor ajunge şi la noi, orice situaţie pe care noi am putea să le 

reglementăm ulterior.  

Ne dorim, repet, cu toţii ca în municipiul Focşani să avem un sistem de parcare 

performant, care să permită oricărui cetăţean să-şi desfăşoare într-un mod civilizat şi 

corect activităţile de aprovizionare de la piaţă, de  plată la ELECTRICA, la bănci, sau 

mai ştiu eu unde, dar în acelaşi timp şi realizarea unor venituri de pe urma locurilor de 

parcare din municipiul Focşani”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „aţi enumerat principiile 

care de fapt au dus la aceste amendamente”. 

 

D-nul consilier Lucian Moraru: „pentru publicitatea acestui regulament de 

parcare, rog presa care este în sală, cu ajutorul aparatului tehnic de la noi, să dea 
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publicităţii într-un serial, în integralitatea lui, acest regulament de parcare, pentru a fi 

mai bine cunoscut”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:”deci, ca o mică paranteză.  

 Executivul ştie că trebuie să facă publicitate pentru acest document de 

importanţă pentru comunitate”. 

 

Se supun la vot  amendamentele citite, plus completarea făcută de d-nul 

consilier Cătălin Vrabie, la amendament art.6 şi se adoptă cu 19  voturi „pentru”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „este introdusă şi minuta ?” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „de minută vorbesc.  

Minuta înseamnă de fapt amendamente.  

Este o sumă de amendamente. De ea vorbeam.” 

 

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

amendamentele formulate, fiind adoptat cu cu 19 voturi „pentru”, devenind hotărârea 

nr. 264 .    

  

Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării cu plata integrală a garsonierei situată în Focşani, Aleea Parc nr. 9, bloc 

67, tronson 13, ap.21, înscrisă în CF 54673-C1-U8 UAT Focşani, către doamna 

Bădica Ionela; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 265. 

 

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

vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focşani, str. Ulmului 

nr.21, bloc 21, ap.3, înscrisă în CF 51892-C1-U26 UAT Focşani şi a boxei înscrisă 

în CF 51892-C1-U10 UAT Focşani, către familia Irimia Luminiţa şi Irimia 

Cristinel; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 266. 

 

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

Raportului consultării şi informării publicului nr.49667 din 10.09.2015 privind 

documentaţia P.U.D. şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 

locuinţă S+P+2E” – Focşani, intravilan, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1A; 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „cunosc foarte bine acea zonă.  

Ştiu că până să fie pus în posesie cel care a solicitat acel teren, până a obţinut 

decizia în instanţă, nu ştiu cum s-a obţinut acel teren.  



 40 

Ştiu că au existat nenumărate discuţii cu privire la stabilirea unui acces direct 

din str.1 Decembrie 1918 către zona cu Grădiniţa nr.17, 19.  

Solicitările acestea au fost făcute din câte îmi aduc aminte, la vremea respectivă 

chiar şi de către cei care asigură protecţia noastră de zi cu zi. Şi mă refer aici la ordine 

publică, mă refer la pompieri, mă refer la ambulanţă, pentru ca accesul în spatele 

blocurilor din zona respectivă se face foarte, foarte greu.  

Şi atunci, singura soluţie era aceasta. Pe modelul rezolvat de altfel, pe modelul 

str.Dornei, acces direct în str.Brăilei. 

De aceea, eu unul mă gândesc să vă propun, nu ştiu, aparatul tehnic, d-nul 

Primar, poate, ştiu eu, poate găsim o soluţie să achiziţionăm acel teren.  

Adică să propunem lucrul acesta.  

Şi mă gândesc că suprafaţa respectivă.  

Cred că ar permite şi câteva locuri de parcare care sunt lipsă în zonă”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „eu am fost astăzi cu colegul meu, d-

nul Bâcu acolo, şi ne-am documentat. 

 În afara faptului că spaţiul care va rămâne după îngrădirea terenului va fi 

extrem de mic, între blocuri, mai este şi problema pe care a expus-o şi colegul meu, d-

nul Matişan, accesul şi intervenţia în caz de urgenţe. 

Drept pentru care, noi, mă refer la grupul UNPR, astăzi o să ne abţinem de la 

vot”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „propunerea colegului nostru Bogdan, a pornit 

şi de la discuţiile pe care noi le-am avut în comisie cu toţii şi de la reţinerea noastră a 

tuturor şi cred că este bine să se ştie lucrul acesta, la reţinerea noastră a tuturor în a 

aproba acest PUZ. 

Toţi am fost de acord că acea construcţie acolo P+2E înghesuită între nişte 

blocuri de 10 etaje, nu va încânta nici din punct de vedere arhitectural ochiul şi crează 

şi probleme de flux. 

De asta, Bogdan, şi susţin întru-totul propunerea lui, a venit cu ideea de a vedea 

dacă proprietarul terenului este dispus să accepte vânzarea terenului sau eventual un 

schimb într-o altă zonă.  

Da, depinde de ce îşi doreşte, un schimb într-o altă zonă în aşa fel încât să fie 

avantajos şi pentru el şi noi să câştigăm această suprafaţă, ca ulterior să deschidem 

accesul direct către str.1 decembrie 1918. 

Asta înseamnă, bănuiesc să ne abţinem la proiectul de hotărâre dar să 

transmitem aparatului de specialitate, să transmitem beneficiarului, solicitantului 

motivele pentru care ne-am abţinut şi să vedem dacă putem discuta cu el soluţia 

noastră”. 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „de acord cu toţi colegii.  

Eu aş merge mai departe, şi nu ştiu, cum s-a retrocedat acolo ?”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „Dacă omul a avut terenul liber acolo, i l-am 

dat”. 
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D-nul consilier Aurel Bâcu: „d-nule Primar, nu ştiu dacă este corect ca să 

retrocedezi, ca el să-şi propună să facă o glumă arhitectonică. 

Pentru că ce şi-a propus el, este o glumă arhitectonică”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „eu personal, ştiţi ar trebui 

să fim foarte clari când ne referim, cum au ajuns terenurile acelea în proprietare, 

pentru că există o confuzie. Le-a dat Primarul, le-a dat Consiliul local. 

Nu le-am dat, pentru că nu le-ar fi dat nici o primărie niciodată. 

Au fost date în urma unor acţiuni în instanţă, revendicări ale unei foste 

proprietăţi pe care dumnealor le-au avut. 

Cred că nu mai sunt prea multe de spus”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „eu vreau să întreb  cum au trecut de avizele de 

la toţi, gaze, Pompieri, Poliţie, în condiţiile în care, cale de acces nu există, chiar nici 

din str.1 Decembrie 1918, dar nici din străzile celelalte. 

Plus accesul către zone în caz de incendiu, nu există, dar totuşi, dumnealui are 

avize.  

Cum ?”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „cred că aţi fost cu mine în 

CTAUT …” 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „noi ne-am abţinut şi …” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „au fost 4 abţineri…” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „eu am făcut cunoscut 

comisiei tehnice că apare o contradicţie între avizele tehnice şi ştiţi cum este cu 

principiul specialităţii. Dacă spune specialistul că este aşa, atât că tu spui altfel, cazi în 

ridicol. 

Şi le-am mai spus, le-am dat exemplu care este cunoscut cu blocul, dintre 

blocuri dar mai înalt, şi să nu mai facă lucrul acesta pentru că altfel, beneficiarii vor 

ajunge în Consiliul local şi aceste proiecte nu vor fi votate. 

Deci, acest lucru este cunoscut.  

De fapt asta voiam să vă spun.  

Este cunoscut în comisia tehnică, avizele vin, şi se ajung la situaţiile acestea în 

care, întrebarea este, cine a greşit. Consilierii ăia care au zis să respectăm legea, 

consilierii ceilalţi care spun …, cetăţenii spun aşa ...  

Nu este bine. Cred că în CTAUT se greşeşte. 

Dar este o părere personală.” 

 

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

voturi  „abţinere” . 
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Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului consultării şi informării publicului nr.45267 din 09.09.2015 privind 

documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spaţii 

comerciale şi servicii P+2E” – Focşani, intravilan, str. Dobrogeanu Gherea nr. 1; 

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

voturi  „pentru” şi un vot „abţinere” din partea d-nului consilier Lilian Ilie , devenind 

hotărârea nr. 267. 

 

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

Raportului consultării şi informării publicului nr.50004 din 09.09.2015 privind 

documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire bloc de 

locuinţe şi spaţii birouri S+P+3E+M, împrejmuire” – Focşani, str. Mioriţa nr.10; 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „nu particip la vot dintr-un motiv care ar putea 

fi interpretat ulterior ca un interes patrimonial”. 

 

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

voturi  „pentru” şi o neparticipare la vot, devenind hotărârea nr. 268. 

 

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

alocării sumei de 4962 lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015 

pentru premierea sportivilor participanţi la Turneul de tenis de masă „Cupa de 

toamnă TT”, ce va avea loc pe data de 3 octombrie 2015; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 269. 

 

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

concesionării, fără licitaţie publică, a unui teren aparţinând domeniului privat al 

municipiului Focşani, adiacent construcţiei existente, pentru extinderea acesteia; 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 270. 

 

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

alocării sumei de 15,87 mii lei Şcolii Gimnaziale Duiliu Zamfirescu Focşani pentru 

organizarea Concursului de matematică „EUCLID”, ediția a XI-a și a 

Simpozionului Interjudeţean „Şcoala – cursul superior al devenirii” în luna 

octombrie 2015; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 271. 
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Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

  

Nu sunt înscrieri la cuvânt, discuţii şi declaraţii politice. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu, constată că au fost epuizate 

punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru 

participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.   

 

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETARUL 

                                                                                 MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                       Ioan-Liviu Oloeriu                                  Eduard-Marian Corhană 

  

 

                                                                                             

ÎNTOCMIT, 

                                                                                           Cecilia Trufă 

 

 

 
 

 

 

TC/1 ex.   


