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                 R O M A N I A  

        JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI    

         CONSILIUL LOCAL   

   

  

        

P R O C E S    V E R B A L 

din 25 februarie 2016 

 

 

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

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

Focşani. 

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

şedinţa ordinară din 25.02.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr. 

3033/19.02.2016, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 20 consilieri.  
Absentează d-nul consilier Cătălin Vrabie. 

 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 salută 

prezenţa în sală a d-nului Deputat Ciprian-Neculai Nica, a d-nei Inspector General  

Şcolar Lidia Dumbravă 

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

votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 28.01.2016. 

Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”. 

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

votului procesul verbal al şedinţei  extraordinare din  05.02.2016. 

 Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 20 voturi 

„pentru”. 

  

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

faceţi propuneri pentru preşedinte de şedinţă, pentru şedinţa de astăzi”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „propun pe d-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu”. 

 

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

propuneri? 

Supun la vot această propunere”. 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 50. 



 2 

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

consilier Oloeriu, vă rog să vă prezentaţi la prezidiu pentru a prezida şedinţa de Consiliu 

local de astăzi”. 

 

    La şedinţă participă: 

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

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

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

cadastru; 

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

agricultură, cadastru; 

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

 d-nul  Dănuţ Grosu – Serviciu investiţii, fond locativ; 

 d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 

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

Consiliului local; 

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

Consiliului local; 

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

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

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

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

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

 Odeta Irimiea – Inspector Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

 d-na Viorica Şerbu – Director economic SC CUP SA Focşani; 

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

persoanelor Focşani; 

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

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

 d-nul Ion Gheorghe -  Director Poliţia Locală Focşani; 

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

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

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

Focşani; 

 d-nul Sile  Velniţă – Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice  

Focşani; 

  d-nul  Marius Pop - Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice  
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Focşani; 

 d-nul Nelu Ionescu - Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice  

Focşani; 

 d-nul Stoian Voicu - Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice  

Focşani; 

 d-nul C-tin Liciu - Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice  

Focşani; 

 d-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea;  

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

 Marian Popoiu – cetăţean al Municipiului Focşani. 

 

         La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi 

ai mass-media locale.  

 

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

care cuprinde 31 puncte: 

 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

  

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al 

municipiului Focşani, bugetelor instituţiilor publice finanţate integral/parţial din venituri 

proprii, precum şi a situaţiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2015; 

  

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei din bugetul local al 

municipiului Focşani pe anul 2016 pentru organizarea sărbătorilor de primăvară – 1 şi 8 

Martie 2016; 

                                                             

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 28,00 mii lei din bugetul local 

al municipiului Focşani pe anul 2016 Colegiului Naţional Al. I. Cuza Focşani pentru 

cofinanţarea cheltuielilor cu pregătirea lotului naţional de informatică din luna mai 

2016; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2.583 lei pentru premierea 

elevilor care frecventează cursurile de pregătire ale Centrului de Excelenţă Focşani 

organizat în cadrul Şcolii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” Focşani;                                          

     

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

Focşani pe anul 2016 a sumei de 2000 lei pentru organizarea de către Consiliul Local al 

Tinerilor Focşani a proiectului „Primăvara tinerilor talentaţi”; 
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6. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării stimulentului educaţional, sub formă 

de tichete sociale pentru grădiniţă, a modalităţii de identificare a beneficiarilor şi 

procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă”;                                                             

 

7. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.246/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

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

program Sportiv”, municipiul Focşani, judeţul Vrancea; 

                                                           

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

obiectivul de investiţii „Construire scară exterioară Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 

Focşani, str. Al. Sihleanu nr. 6”; 

 

9. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Serviciului Public 

Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani a postului de consilier 

juridic clasa I gradul profesional debutant în post de consilier juridic clasa I gradul 

profesional asistent, urmare a încheierii perioadei de stagiu şi obţinerii calificativului 

„corespunzător” de către ocupantul postului; 

 

10. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Colegiului Tehnic 

„Gheorghe Asachi” Focşani a unui post, în vederea promovării persoanei încadrate pe 

acest post într-o treaptă superioară; 

 

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

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

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

Publice Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;                                

 

 

12. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.49/2014 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 

numărului de personal pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

13. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.113/2014 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 

numărului de personal pentru Cantina de Ajutor Social Focşani; 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din 

cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focşani; 

 

15. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.19/1995 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 

unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani; 
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16. proiect de hotărâre privind însuşirea completărilor şi modificărilor aduse anexei nr. 

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

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Focşani; 

 

17. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local  al 

municipiului Focşani nr.384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani; 

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea valorificării 

şi, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani; 

 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului situat în 

Focşani, b-dul Unirii nr.12 din domeniul public al Statului Român şi administrarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 

Vrancea în domeniul public al municipiului Focşani şi administrarea Consiliului local al 

municipiului Focşani; 

 

20. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra 

terenului în suprafaţă de 15,16 mp situat în Focşani, str. Mare a Unirii nr. 10 sc.2 

aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani în favoarea domnilor Şerbănică 

Lucia şi Constantin; 

 

21. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros  

asupra terenului în suprafaţă de 25 mp situat în Focşani, str.Dobrogeanu Gherea nr.45 

aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani în favoarea domnului Brătianu 

Ionuţ; 

 

22. proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 420,00 

mp. din care 350 mp teren exclusiv şi 70 mp teren indiviziune, situat în Focşani, b-dul 

Brăilei nr.104, T.199, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, aferent 

imobilelor-construcţii cu destinaţia magazie şi spălătorie auto către Isac Vergilia, 

proprietar al acestor construcţii; 

 

23. proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 34,19 

mp. teren exclusiv din suprafaţa totală de 126,84 mp teren indiviziune, situat în Focşani, 

b-dul Brăilei nr.45, T 184, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, 

aferent imobilului-construcţie spaţiu comercial către SC ORIGINAL EXPRES SRL, 

proprietar al acestei construcţii; 

 

24. proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 588,00 

mp., situat în Focşani, b-dul Unirii nr.28, T.161, P.8384, 8385, ce aparţine domeniului 

privat al municipiului Focşani, aferent imobilelor-construcţii cu destinaţia spaţii 

comerciale către Societatea Cooperativă „CONSUM COOP” Focşani, proprietar al 

acestor construcţii; 

                                                             

25. proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 117,29 

mp. teren indiviziune, situat în Focşani, str.Bucegi nr.28, T.193, P. 10654, 10655, ce 
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aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, aferent imobilului-construcţie cu 

destinaţia sală de sport, către Societatea Cooperativă Meşteşugărească „Sporul” 

Focşani, proprietar al acestei construcţii; 

 

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

suprafaţă de 26,58 mp. situat în Focşani, b-dul Unirii nr.20, bl.B2, sc.3, judeţul Vrancea, 

T192, P%10573 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Doldor 

Adriana; 

 

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

suprafaţă de 26,08 mp. situat în Focşani, str.Aurora nr. 3, judeţul Vrancea, T93, P 

%5290 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC ANDRA DMM 

SRL; 

 

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

suprafaţă de 23,18 mp. situat în Focşani, str.Timotei Cipariu nr.8, judeţul Vrancea, T 

150 P 1508% ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Hornoiu 

Gabriel; 

 

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

Focşani nr.230/2015 privind aprobarea Acordurilor colective  si Contractelor colective  

de munca pentru anul 2015-2016 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 

din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului municipiului Focşani, aparatul 

permanent de lucru al Consiliului Local al municipiului Focşani şi din cadrul 

Instituţiilor publice locale aflate în subordinea  Consiliului Local al municipiului 

Focşani; 

 

30. proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al municipiului 

Focşani; 

 

31. proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă, pentru Consiliul 

local al municipiului Focşani, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2016 ; 

 

 

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „îl invit pe d-nul Deputat să 

i-a loc în prezidiu, dacă doreşte. 

Dacă, faţă de ordinea de zi pe care o avem şi care a fost publicată sunt modificări 

sau  propununeri …”. 

D-nul consilier Radu Niţu: „aş propune încă 2 proiecte pe ordinea de zi de 

astăzi, şi anume : 
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1. proiect de hotărâre privind aprobarea anexei HCL nr.64/2008, privind 

aprobarea metodologiei pentru acordarea de facilităţi pentru unele categorii de 

persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Focşani ; 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru realizarea obiectivului de investiţii extindere staţionar pentru câini fără 

stăpân T.125, P.6580 intravilan, în municipiul Focşani”.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „mai sunt modificări? 

Nu mai sunt alte modificări.  

          Atunci vă supun aprobării, ordinea de zi, cu această completate cu care a propus-o  

d-nul consilier Radu Niţu”. 

 

Se supune la vot ordinii de zi, cu cele 2 amendamente, respectiv introducerea 

proiectelor nr.32, 33 şi se aprobă cu 20 voturi „pentru" .  

 

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

conturilor de execuţie ale bugetului local al municipiului Focşani, bugetelor 

instituţiilor publice finanţate integral/parţial din venituri proprii, precum şi a 

situaţiilor financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2015; 

 

  D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „înţeleg că acest proiect a necesitat un 

volum mare de muncă, dar pe de altă parte, este aproape inuman să-l primim ieri la ora 

14, iar până astăzi să poţi lectura şi să înţelegi aproape 330 de pagini, dacă nu mă înşel, 

d-na Grosu.  

 Este o lectură dificilă chiar şi pentru un iniţiat al cifrelor şi al conturilor, astfel 

încât, eu nu am reuşit, oricât m-am străduit să-mi răpesc o parte din noapte pentru a 

parcurge acest proiect, nu am reuşit să-l parcurg până la capăt.  

 În consecinţă, o să mă abţin şi o să să-mi rezerv şi dreptul de a face anumite 

comentariii vis-a-vis de contul de execuţie într-o şedinţă ulterioară. 

 Mulţumesc pentru înţelegere”. 

 

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

„pentru” şi 2 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri Tudorel-Daniel Trofin şi 

Lilian Ilie, devenind hotărârea nr. 51. 

 

 

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

alocării sumei de 5.000 lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2016 

pentru organizarea sărbătorilor de primăvară – 1 şi 8 Martie 2016; 
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D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „îmi cer scuze, dar o să iau cuvântul mai 

des astăzi. 

Aş fi vrut să mi se prezinte mai în amănunt, ce se doreşte a se face cu aceşti bani, 

pentru că am văzut intenţia de a se organiza un spectacol! 

Dacă cineva din apratul tehnic, sau d-nule Viceprimar, ne puteţi spune!”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „cu 5.000 lei, nu putem organiza nici un 

spectacol. 

D-na Poieană, dacă doriţi să detaliaţi”. 

 

D-na Simona Poieană - Şef Compartimentul buget, contabilitate: “… Celelalte 

cheltuieli sunt suportate, însemnând flori, o prăjitură, un suc, pentru doamnele care 

sunt invitate la spectacol. 

Costul privind spectacolul în sine, nu sunt. Ci doar cheltuielile de protocol. O 

floare, o felicitare, prăjituri şi atât. Nu altceva.  

Spectacolul este susţinut de instituţiile de cultură ca de obicei”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin:  „o singură precizare dacă se poate, să 

fim şi noi anunţaţi în timp util despre acest spectacol, atât noi cât şi cetăţenii 

municipiului Focşani”. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 52. 

 

 

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

alocării sumei de 28,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 

2016 Colegiului Naţional Al. I. Cuza Focşani pentru cofinanţarea cheltuielilor cu 

pregătirea lotului naţional de informatică din luna mai 2016; 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „în şedinţele de comisie,   

s-au purtat discuţii legate de acest proiect şi unii colegi au solicitat ca un reprezentant al 

Inspectoratului Şcolar să participe la şedinţă. 

D-na Inspector General este acum printre noi, stimaţi colegi, dacă aveţi să-i 

puneţi d-nei  întrebări, vă rog să o faceţi !”. 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu:  „o să pun câteva întrebări pe care le-am pus şi 

aseară în comisii. 

Este vorba despre fonduri alocate pentru lotul naţional de informatică, care se va 

pregăti la Focşani. 

Una din întrebări a fost, cine a făcut selecţia şi desemnarea municipiului Focşani 

pentru pregătire, ţinând cont că municipiul Focşani nu este unul dintre cele mai bogate 

din ţară. 

Am mai avut această situaţie cu o olimpiadă care s-a organizat la Focşani. 

O altă întrebare. Câţi elevi focşăneni, fac parte din lotul naţional de informatică? 

Asta ca să existe şi o motivaţie pentru Primărie, să acorde cu şi mai mare plăcere 

această sumă. 
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Noi am mai avut o situaţie, tot aşa, şi avem oarecare dubii vis-a-vis de 

desemnarea municipiului Focşani. 

Este onorant, că lotul naţional se pregăteşte aici, ne onorează treaba aceasta dar, 

am vrea ca la discuţiile în comisii, când mai sunt asemenea proiecte, un reprezentant al 

Inspectoratului Şcolar să vină, să ne onoreze cu prezenţa şi să motiveze, să răspundă la 

toate întrebările pe care le punem noi în comisie. Acolo sunt mult mai multe întrebări. 

Eu vreau să-i mulţumesc d-nei Inspector General că a venit astăzi aici. Cu ocazia 

asta am cunoscut-o şi noi. 

Este prima dată când un reprezentant al Inspectoratului Şcolar ne onorează cu 

prezenţa, la o şedinţă … în afară de faptul că d-na Balaban a fost colega noastră. 

D-na Balaban este consilier aici. Cam astea sunt nedumeririle mele, cel puţin”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „să ştiţi că este şi o 

problemă a noastră de comunicare. Ca dovadă, că atunci când am solicitat ca un 

reprezentant să fie printre noi, a fost”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „o să fac şi eu referire la discuţiile  

care au avut loc aseară, în comisie. 

Discuţiile au pornit de la faptul că Ministerul Învăţământului oranizează tot felul 

de acţiuni prin ţară, şi îşi asumă diferite răspunderi fără a asigura finanţare pentru aceste 

acţiuni. 

Înţelegem, bugetul Ministerul Educaţiei este mic, înţelegem aspectele aceastea, şi 

mai înţelegem că, noi comunităţile locale trebuie să venim în sprijinul învăţământului şi 

prin finanţarea acestor activităţi. Însă, că o să fie elevi focşăneni în lotul naţional ar fi 

extraordinar. Nu asta este problema. 

Problema este că atunci când soliciţi o finanţare, indiferent cine eşti şi cui ceri, 

este foarte corect, să vii să-ţi expui punctul de vedere. 

Deranjant pentru consilieri a fost simplul fapt că aţi trimis o simplă adresă pentru 

un eveniment atât de important şi nu aţi venit să o susţineţi în faţa comisiei de buget sau 

a celorlalte comisii de specialitate. Lucrul acesta s-a întâmplat şi la Olimpiada de 

matematică şi literatură  ± poezie.  

Lucrurile astea s-au mai întâmplat şi în alte situaţii. 

Am crezut, la un moment dat, respectiv că … mă rog, se mai întâmplă, dar se 

pare că Inspectoratul Şcolar a făcut un obicei din chestia asta şi ne-am dori să nu mai fie 

aşa şi să nu mai fim trataţi aşa cum suntem trataţi. 

Noi practic, în acest Consiliu, gestionăm banii focşănenilor şi trebuie să ştim 

foarte clar cui dăm şi pentru ce îi dăm şi dacă aduc un plus de valoare comunităţii 

noastre”. 

 

D-na Lidia Dumbravă - Inspector General  Şcolar: „la întrebarea d-nului Matişan. 

Dacă am fi ştiut exact ziua şi ora când se discută, niciodată nu s-a pus problema 

să nu venim, când suntem invitaţi. 

Cât voi mai fi eu pe funcţie, vă asigur că voi veni. Cei 3 ani anteriori … eu sunt 

de la 1.09.2015. Cei 3 ani anteriori, am fost reprezentaţi de d-na Balaban, şi am 

considerat că mai mult decât să fie dumneaei în comisie şi să explice despre ce este 

vorba nu ştiu dacă mai era necesar să venim noi ceilalţi care doar întocmeam hârtiile. 
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A doua întrebare a fost cine a alege comunitatea, sau în fine, localitatea unde se 

susţine acest concurs. Nu alegem noi, se alege prin rotaţie, la nivel de ţară şi este şi în 

funcţie de numărul de copii care se califică în sesiunile anterioare. 

Nu putem spune acum câţi copii vor fi în sesiunea care urmează. Schema este 

foarte simplă.  

Mă uit în sală, şi majoritatea dintre dvs aveţi copii la şcoală, sau dacă nu, aveţi 

nepoţi. Deci contractul cu şcoala este pentru toată lumea. Ştiţi ce înseamnă o olimpiadă. 

Toţi părinţii, mai ales la clasele mici vor ca ai lor copii să fie la olimpiadă, să vină la 

olimpiadă, şi fazele sunt următoarele: 

- este faza pe şcoală pe care o trece toată lumea; este faza pe judeţ, unde avem şi 

acolo câteva sute de copii la disciplinele unde sunt mai mulţi copii înscrişi, unde ne 

descurcăm aşa cum putem; este faza naţională, care anul acesta va fi, nu ştiu exact unde, 

la informatică. În urma acelei faze naţionale, se va selecta lotul ca în final să se poată 

prezenta la balcaniadă şi la nivel internaţional. 

Noi, ne-am simţit onoraţi că ne-au ales ca şi oraş, comunitate, destul de mică, la 

nivel de ţară, în pregătirea acestor copii.  

Imaginaţi-vă că vor fi, practic 32 de elevi, 20 de seniori şi 12 la juniori, care 

împreună cu  18 profesori, vor participa la sesiunile de pregătire, inclusiv la nişte sesiuni 

de concursuri. 

La noi în judeţ, totul se va întâmpla la Colegiul Naţional Unirea, pentru seniori şi 

la Colegiul Naţional Cuza pentru juniori. 

În urma acestor concursuri care se vor susţine în zilele respective, lotul acesta 

restrâns se va face şi mai mic şi aceia vor merge mai departe la balcaniadă şi la faza 

internaţională a sesiunilor de informatică. 

Cred că am răspuns, era vorba de 3 întrebări. 

Referitor la buget, că aţi spus dvs. ceva de buget, faptul că, practic aceste sesiuni 

de pregătire sunt cuprinse într-un calendar al activităţilor de pregătire şi selecţionare al 

loturilor naţionale, suma alocată este de 20 lei de persoană.  

Deci, noi avem practic 50 de persoane care vor participa la sesiunile respective 

timp de 7 nopţi. Deci, practic, 9 zile, între 4 şi 11 mai”. 

  

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „adică, acţiuni care sunt subfinanţate 

din start, din momentul când se face calendarul”. 

 

D-na Lidia Dumbravă - Inspector General  Şcolar: „aşa este, ” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „dacă permiteţi o întrebare, practic 

dvs. aţi spus, că se fac rotaţii”. 

 

D-na Lidia Dumbravă - Inspector General  Şcolar: „da”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „± poezie, este de 4 ani. Este tradiţie 

la Focşani.  

Ne mândrim cu asta, adică nu vreau să mi-o luaţi în nume de rău, şi să ştiţi că şi 

noi suntem onoraţi de faptul că lotul naţional se va pregăti la Focşani. Nu asta era 

problema. Problema era, modul de abordare al Inspectoratului, de fapt, al Ministerului 
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prin Inspectorat în relaţia cu finanţatorul, ca să o spunem foarte tranşant, cu finanţatorul, 

Consiliul Local al municipiului Focşani. 

Asta era singura problemă”. 

 

D-na Lidia Dumbravă - Inspector General  Şcolar:  „vă mulţumim şi noi şi vă 

asigurăm de transparenţă totală şi de comunicare eficientă, atunci când, poate, ştiu eu, 

mai sunt nişte bariere între noi, dar reuşim să le trecem”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „d-nule consilier Bâcu, 

sunteţi mulţumit de răspunsuri?” 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu:  „nu ştiu cum se procedează, de ajunge la Focşani 

mereu!” 

 

  D-nul consilier Lilian Ilie: „eu consider că este nevoie să sprijinim elevii, 

învăţământul. Am alocat bani la alte proiecte, consider că este momentul să ne 

îndreptăm şi spre învăţământ. 20 şi ceva de mii de lei, nu este o sumă foarte mare. 

 Cu siguranţă mulţi elevi focşăneni beneficiază şi ei de centre de pregătire în ţară, 

în alte localităţi unde, bineînţeles cheltuielile sunt suportate de la bugetul local. Şi eu voi 

vota pentru şi le doresc succes şi să fie cât mai mulţi focşăneni în lot”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „eu nu cred că municipalitatea nu 

şi-a îndreptat, sau, s-a uitat mai puţin spre zona învăţământului. Tocmai am votat 

bugetului municipiului pe anul 2015 şi dacă luăm bugetele anilor trecuţi, cred că 

învăţământul a fost destul de bine finanţat şi a avut o atenţie deosebită din partea 

Consiliului Local. 

Nu cred că învăţământul a avut o problemă din punctul acesta de vedere în relaţia 

cu Consiliul Local. 

Să nu uităm câte olimpiade, câte premii, câte burse, câte şcoli, câte centre de 

excelenţă sunt finanţate de către Primăria municipiului Focşani, de către Consiliul 

Local, de către comunitate. 

Evident, nici suma pentru acest proiectnu este foarte mare, şi nu s-a făcut caz de 

aşa ceva. Toţi suntem hotărâţi, cel puţin aşa ştiu din discuţiile de aseară din comisia de 

buget, că suntem hotărâţi să votăm acest proiect. Singura discuţie a fost, modul de a 

comunica cu Inspectoratul Şcolar. Dacă lucrurile se rezolvă pe parcurs şi faptul că am 

făcut publică chestia asta, sper să îmbunătăţească într-un fel modalitatea de comunicare 

dintre instituţiile din Focşani”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „stimată d-nă Inspector General. Este  

adevărat că dvs. aveţi puţin timp de când sunteţi pe această funcţie şi că unele 

nemulţumiri ale Consiliului Local, nu vă pot fi adresate în mod personal. În schimb, eu 

aş fi de acord cu colegul Matişan. Şi recunosc, una din puţinele dăţi, de ceva vreme 

încoace, că noi am asigurat sprijinul financiar pentru aproape toate manifestările pe care 

Inspectoratul le-a asumat într-un fel sau altul fără să ne consulte în prealabil . 

Adică, eu aş prefera să aveţi o corespondenţă cu reprezentanţii Ministerului şi să 

le spuneţi în felul următor. Stimaţi domni, ca să obţinem bani de la Consiliul Local 

Focşani, unde ştiţi, că nu suntem printre primele oraşe la nivel de venituri, ar fi potrivit 
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să avem acest calendar la începutul anului şi să ştim întregul efort pe care ar trebui să-l 

alocăm noi pentru astfel de concursuri naţionale sau internaţionale. 

Evident că este o mândrie să putem să facem acest lucru, dar trebuie să ne mai 

uităm şi în ograda noastră  pentru că, dăm aceşti bani pentru lotul naţional de 

informatică, este foarte ok, dar în acelaşi timp avem multe probleme, multe carenţe în 

unităţile noastre de învăţământ. 

Ştiţi şi dvs. că sunt foarte multe care nu au autorizaţie sanitară de funcţionare.  

Sunt multe care nu au aviz de la ISU. Sunt fel de fel de neajunsuri pe care nu reuşim să 

le punem la punct aşa cum ne dorim noi, nici măcar într-un mandat de 4 ani. Astfel 

încât, o prioritizare mai atentă a banilor şi o comunicare mai bună, cred că ar fi în 

folosul tuturor. 

Haideţi să avem un pic grijă la stringenţele pe care le are sistemul de învăţământ,  

că eu ştiu, că pe vremea noastră aceste olimpiade, ajungeai la lotul naţional în funcţie de 

locul pe care-l obţineai la olimpiada judeţeană. Iar cei de la lotul naţional, în funcţie de 

locurile ocupate la olimpiada naţională, plecau să ne reprezinte peste hotare.  

Eu nu am fost niciodată, să nu se înţeleagă greşit, dar am avut o vecină care era  

abonată la lotul naţional de matematică. 

Cu alte cuvinte, dacă Ministerul îşi doreşte să facă aceste pregătiri pentru loturi,  

să le şi bugeteze. 

Dragi colegi, nu este normal ca Ministerul să dea 20 de lei şi să mă oblige pe  

mine la 50. 

Dacă-i aveam şi ne prisoseau, cu dragă inimă. Dar aşa, mi se pare un pic forţată  

poziţia pe care o adoptă Ministerul. 

Poate, poate să o adopte cu Cluj-ul, cu Timişoara, cu Iaşi-ul, cu Constanţa, eu  

ştiu, oraşe care au bugete mari, dar cu noi, ne cam apasă aceste sume”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „ aş dori să fac o mică precizare şi să vă  

contrazic d-nule consilier Trofin. 

Aţi fost viceprimar şi trebuia să fiţi în cunoştinţă de cauză în momentul în care 

afirmaţi că sunt foarte multe unităţi de învăţământ în municipiul Focşani care nu au 

autorizaţie sanitară. 

În Focşani, toate au autorizaţie sanitară. În ceea ce priveşte autorizaţia de la ISU,  

din câte mai ştiu eu, mai sunt 2, cu mici probleme”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „cred că am discutat foarte  

mult despre un lucru care, normal, ar fi trebuit votat în orice condiţii, dar cred că 

executivul, ca să nu fi pierdut atât timp, începând de astăzi, în momentul în care avem 

solicitări de finanţări, sau avem cerinţe de la instituţii, sau persoane fizice, vă rog să 

facem un lucru obişnuit, de a-i invita la şedinţele de comisii, pe aceştia, pentru a putea 

comunica cu dumnealor, să evităm situaţii de genul acesta”. 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 53. 

 

 

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

alocării sumei de 2.583 lei pentru premierea elevilor care frecventează cursurile de 
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pregătire ale Centrului de Excelenţă Focşani organizat în cadrul Şcolii Gimnaziale 

„Duiliu Zamfirescu” Focşani;     

                                 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „iată un alt proiect care vine în 

susţinerea celor spuse la proiectul anterior. Că susţinem învăţământul sub orice formă”.  

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 54. 

 

 

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

alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2016 a sumei de 2000 lei 

pentru organizarea de către Consiliul Local al Tinerilor Focşani a proiectului 

„Primăvara tinerilor talentaţi”; 

  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 55. 

 

 

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

acordării stimulentului educaţional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă, 

a modalităţii de identificare a beneficiarilor şi procedura de acordare a tichetelor 

sociale pentru grădiniţă”; 

 

 D-nul consilier Lilian Ilie: „aş vrea să ne spună cineva din aparatul tehnic, ce 

înseamnă lucrul acesta, ce s-a modificat, sau cu ce vine … 

Poate cineva să-mi dea un răspuns?” 

 

D-na Simona Poieană - Şef Compartimentul buget, contabilitate: „… acele tichete  

sociale care se acordă pentru stimularea de a frecventa grădiniţa, despre asta este 

vorba”. 

  

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

„pentru” devenind hotărârea nr. 56. 

  

     

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

anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.246/2015 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Reparaţii capitale acoperiş tip şarpantă Liceul cu program Sportiv”, municipiul 

Focşani, judeţul Vrancea; 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „d-nule viceprimar Necula, mă bucur că 

facem aceste lucruri, sunt fireşti. 

Iată un exemplu. Eu nu m-am referit la Focşani, că nu au autorizaţii sanitare, 

unităţile de învăţământ, mă refer la tot judeţul.  
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D-nule NIţu, vă rog frumos … dacă aveţi 3 mandate şi nu aţi învăţat să respectaţi 

un coleg când vorbeşte la microfon, poate învăţaţi acum. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „d-nule consilier, dacă mă 

lăsaţi, îl puneam eu la ordine pe d-nul …” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin:  „mă scuzaţi, nu am observat intenţia 

…” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „mă străduiam, dar aţi fost 

foarte hotărât”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin:  „iată că avem multe probleme şi vă 

spun un singur caz, fiind în Consiliul de Administraţie la Colegiul Economic. 

După anul 1990, anul trecut din cauza, sau datorită unei situaţii fericite, am reuşit 

să achiziţionăm pentru prima oară materiale pentru laboratorul de chimie. 

Noi discutăm de locurile olimpice şi de elevii foarte buni, dar pentru marea 

majoritate a elevilor nu ştim să facem ceea ce trebuie. Materialul didactic este precar în 

toate unităţile de învăţământ din punctul meu de vedere. Nu mai spun de clădirile în 

care-şi desfăşoară activitatea, pentru că mai avem câteva, le-am renovat câteva pe 

fondurile europene, dar mai avem câteva de rezolvat inclusiv la nivel de utilităţi”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „d-nule consilier, vă rog să 

vă referiţi punctual, la proiectul în discuţie. Aici vorbim de acoperiş, de şarpantă. 

La diverse, discutăm de aceste probleme de fond”. 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „vreau să întreb, din câte îmi aduc aminte, în 

luna septembrie, noi am mai aprobat odată aceşti indicatori, şi să ne explice şi nouă 

cineva ce repunem pe ordinea de zi şi ce modificări au fost la acest proiect”.   

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „este o modificare de formă, nu de fond. 

Suma aprobată în şedinţele anterioare este aceiaşi, numai că în urma analizelor a 

necesitat şi executarea unei expertize. Expertiză care costă 4000 lei şi am mutat banii de 

la un capitol la altul. 

În genere, suma totată este aceeaşi”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „aş dori să spun că, într-adevăr la Liceul Sportiv este 

necesar aceast acoperiş. De asemenea, ştim că şi luna trecută s-a contribuit cu o sumă 

pentru parchet. 

D-nule Preşedinte, v-aş ruga în calitate de preşedinte de şedinţă, d-nul confundă 

municipiul cu judeţul. 

Aseară nu a vorbit nimic la comisie, a tăcut aproape toată seara. Rugămintea mea 

personală, că ţinem oamenii ăştia degeaba în sală, să vorbim pe proiect şi pe problemele 

care sunt la ordinea zilei”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „d-nule consilier, tocmai 

asta am spus câteva momente în urmă şi sper ca, colegii să audă şi să respecte, pentru că 

face parte din regulamentul nostru de lucru a şedinţelor de consiliu.”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „d-nule preşedinte, eu o să vorbesc exact la  

proiect. 

Sunt bucuros să constat că de data asta, nu mai avem aceeaşi metri construiţi ca la  

Cotea şi la Liceul de lemn. Constat că metrul construibil este de 4 milioane lei şi nu 6 

cum a fost dincolo. Chiar mi-am propus să urmăresc şi sunt bucuros că ne-am întors la 

patrusute şi ceva de lei pe metrul construit. Că dincolo, v-am atras atenţia era şase două 

sute. Cred că din punctul acesta de vedere cred că am făcut paşi”. 

    

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

„pentru” devenind hotărârea nr. 57. 

  

   

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire scară 

exterioară Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Focşani, str. Al. Sihleanu nr. 6”; 

 

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

„pentru” devenind hotărârea nr. 58. 

  

 

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

transformarea în statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a 

Persoanelor al municipiului Focşani a postului de consilier juridic clasa I gradul 

profesional debutant în post de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent, 

urmare a încheierii perioadei de stagiu şi obţinerii calificativului „corespunzător” 

de către ocupantul postului; 

  

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

„pentru” devenind hotărârea nr. 59. 

  

     

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

transformarea în statul de funcţii al Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Focşani 

a unui post, în vederea promovării persoanei încadrate pe acest post într-o treaptă 

superioară; 

    

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

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 60. 

  

   

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

anexei nr.1 şi anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.196/2015 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de 
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personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, cu modificările şi 

completările ulterioare;                 

 

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

„pentru” devenind hotărârea nr. 61.  

 

  

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

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

nr.49/2014 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de 

personal pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

   

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 62. 

  

 

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

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

nr.113/2014 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de 

personal pentru Cantina de Ajutor Social Focşani; 

  

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

voturi  „pentru” devenind hotărârea nr. 63. 

  

  

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

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade 

sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Aparatului 

permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focşani; 

  

  
 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „dacă poate să ne explice d-nul Mersoiu, 

eu recunosc, nu am fost foarte atent, aşa cum spunea şi d-nul Niţu şi dacă ar putea să ne 

explice, ce se întâmplă cu acest proiect”. 

 

 D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „am înţeles de la executivul Primăriei, că pentru  

a fi promovată d-na Pascaru Carmen, a trebuit să fie făcut acest regulament. Atât pot să 

vă spun. Mai mult puteţi să citiţi dvs. ”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „nu am avut unde să citesc d-nule  

Mersoiu, pentru că nu am găsit regulamentul anexat la proiect”.       

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „vorbiţi cu executivul atunci”. 
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D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „spuneţi-mi dvs. că aţi iniţiat proiectul! 

Presupun că ştiţi de ce vorbim în regulament!”  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „un pic de răbdare şi 

lămurim dilema”. 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „atunci îmi permit să mă abţin, da !” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „ca să fim lămuriţi, că până 

acum în aparatul propriu nu am avut situaţia în care un membru al aparatului avea 

condiţiile de promovare, Consiliul Local, trebuia să realizeze un regulament care să 

realizeze procedura în fapt, prin care cei din aparat acced la o treaptă. 

Lucrul acesta s-a explicat şi în şedinţa de comisie de aseară. Asta este toată marea 

problemă”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „datorită acestei erori regretabile, vă  

propun amânarea discuţiei acestui proiect pentru şedinţa de luna viitoare”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „este oportun. Mulţumesc”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „am discutat la comisie. Ce rost 

are ...”.  

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „l-am discutat la comisie. S-a trecut  

peste şi eu recunosc că nu am reuşit să analizez toată mapa înainte de comisie, am 

crezut că sunt singurul care nu a putut să citească acest regulament. În concluzie am 

considerat că astăzi voi putea obţine informaţiile … 

Nu este nici o problemă, puteţi să-l supuneţi la vot dragi colegi, că nu este cu  

supărare”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „să-mi fie cu iertare d-nule viceprimar, 

eu aş fi de acord să mergem mai departe. Să votăm acest proiect, deoarece, după câte ţin 

eu minte, l-am discutat şi chiar în detaliu. 

S-au cerut detalii, s-au discutat la comisie. Atunci, nu ne mai întâlnim la comisie, 

de ce mai facem comisie?”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „sunt mai multe păreri, până  

la urmă votul nostru o să hotărască”. 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu:  „suntem toţi în cunoştinţă de cauză, vis-a-vis de 

acest proiect. În schimb este regretabilă, maniera în care s-a prezentat aici proiectul şi 

susţinerea sa. 

Sunt şi eu de părere că trebuie supus la vot”. 

 

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

voturi  „pentru” şi 4 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri: Lilian Ilie, 
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Gheorghiţă Berbece, Tudorel-Daniel Trofin, Ionel-Gabriel Necula, devenind hotărârea 

nr. 64. 

 

   

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

anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.19/1995 

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând 

domeniului privat al municipiului Focşani; 

   

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „eu nu o să particip la vot, 

cu permisiunea dvs. existând posibile interese”. 

 

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

voturi  „pentru” şi o neparticipare la vot în persoana d-nului consilier Ioan-Liviu 

Oloeriu, devenind hotărârea nr. 65. 

  

   

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

completărilor şi modificărilor aduse anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local  al 

municipiului Focşani nr.383/2015 privind însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al municipiului Focşani; 

   

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 66. 

 

 

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

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local  al municipiului Focşani 

nr.384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al municipiului Focşani; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 67. 

   

  

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

scoaterii din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, casării unor bunuri 

inventariate în domeniul privat al municipiului Focşani; 

                                                              

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 68. 

 

 

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

solicitării de trecere a imobilului situat în Focşani, b-dul Unirii nr.12 din domeniul 

public al Statului Român şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - 
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Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vrancea în domeniul public al 

municipiului Focşani şi administrarea Consiliului local al municipiului Focşani; 

 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „dragi colegi, aşa cum am început 

discuţia şi aseară în comisii, dar pentru că nu aveam pregătite toate datele, astăzi vreau 

să reiau şi în plenul Consiliului Local, mai ales că unii colegi nu participau la sedinţele 

reunite ale comisiei de buget şi drepturile omului. 

Consider mai mult decât firavă susţinerea acestui proiect prin raportul prezentat 

de aparatul tehnic al Primăriei. Motivaţiile sunt lipsite de orice dovadă tehnică. Nu am 

văzut nici măcar un acord de principiu sau corespondenţă purtată cu Ministerul 

Tineretului şi Sportului, aşa cum cred că ar fi fost normal. 

Nu pot să mă duc eu, pur şi simplu, vreau o clădire care este în administrarea dvs.  

Civilizat ar fi să existe o corespondenţă în acest sens, să-i întrebăm dacă de principiu ar 

fi de acord, ca după aceea să urmăm actele administrative. 

Nu aş vrea să dau exemplul pe care l-am avut acum aproape 3 ani, cu preluarea 

corpului din Gara Focşani. 

Am aici, pentru cei care doresc să vadă, pot să pun la dispoziţie fotografii de la 

Stadionul Tineretului, pe care Consiliul Judeţean îl are în proprietate şi din ce ştiu, 

municipalitatea în administrare. Ca să vedeţi şi dvs. capacitatea noastră de a administra. 

Vorbesc numai de domeniul sportiv, nu vorbesc de alte obiective. 

Nu mai spun că ni s-au avansat aseară nişte cifre care, nu ştiu de unde le-au scos 

colegii mei din Consiliul Local, şi vreau să vă citesc.  

Mi-am permis să solicit nişte informaţii. Vreau să vă citesc sumele pe care … 

argumentaţia a fost că, Clubul Sportiv CSM 2007 şi LPS-ul contribuie cu aproape cu 1 

miliard lei prin chiria pe care o plătesc la Sala Polivalentă. 

Să vă spun că LPS Focşani, a plătit în anul 2014, suma de 5000 lei, în condiţiile 

în care echipele de handbal, baschet ale LPS, ocupă mai multe poziţii pe grila de 

antrenamente. 

Secţia de Judo de la LPS Focşani, are un spaţiu alocat în incinta Sălii Polivalente 

din anul 2010, chiria lunară este de 140 lei/lună. 

CSM Focşani 2007, a plătit pe anul 2015, 56.595 lei. Nicidecum aproape 100 mii 

lei cum îmi povesteau colegii. 

Să vă mai spun şi ce înseamnă întreţinerea Sălii Polivalente. Că noi ne dorim să 

preluăm, dar nu ştim în ce condiţii. Nu ştim ce costuri au. 

Să vă spun că are 16 angajaţi. Cu majorările salariului minim pe anul 2016, o să 

ajungem undeva la 230 mii lei. 

Să vă spun, pentru energie electrică, 90 mii lei, pe anul 2015. 22 mii lei la SC 

CUP SA Focşani şi 122 mii lei la SC ENET SA Focşani. 

Facem un calcul sumar şi mergem spre 400 mii lei, numai strictul necesar. Nu 

vorbesc de alte lucrări de întreţinere, vopsire suprafaţă de joc, întreţinere grupuri 

sanitare şi alte dotări care trebuie făcute an de an. 

De ce să-mi doresc administrarea unei săli polivalente în condiţiile în care ea se 

face … în condiţii de normalitate în anul 2016. 

Se desfăşoară competiţii naţionale, internaţionale, locale.  Clubul nostru are 

prioritate la grila de antrenamente. Liceul cu Program Sportiv, de asemenea.  
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Nu am fost refuzaţi niciodată când am vrut să desfăşurăm o activitate permisă în 

cadrul Sălii Polivalente în măsura în care era şi liberă Sala Polivalentă. 

Nu văd nici un argument pentru care noi ne-am dori să preluăm o astfel de 

cheltuială. 

Vă reamintesc. Cheltuielile funcţionale pentru municipiul Focşani sunt la 78%.  

Dacă am fi fost în altă situaţie să avem de investit mulţi bani, da, poate aş fi fost 

de acord cu dvs., dar în astfel de condiţii, eu cred că  nu e oportun să preluăm Sala 

Polivalentă. 

Şi pentru că în sală se află şi directorul acestei instituţii, mai spun doar un lucru, 

am văzut că prin proiect se doreşte să-i luăm şi sediul administrativ. 

Unde să plece DJTS-ul? 

D-nule Director, dacă ne mai puteţi da informaţii sau … la dispoziţia colegilor. 

Vă rog să-i prezentaţi un microfon…  ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „d-nule consilier Trofin !” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „… dacă i se permite !” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „d-nule consilier, văd că  

începeţi să luaţi toate atribuţiile din Consiliul Local şi Primăria Focşani … mai lăsaţi şi 

altora. 

D-nule Gongu, luaţi loc. O să vă dăm cuvântul ceva mai târziu. Sunteţi obişnuit 

cu procedurile Consiliului Local, pe care nu le respectaţi nici când eraţi consilier, dar 

asta-i altă problemă”. 

 

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

consilier, mă văd nevoit să vă răspund. 

Aparatul pe care dvs. îl criticaţi, sau activitatea aparatului pe care dvs. o criticaţi,  

o coordonez în mare măsură. 

Cu privire la oportunitate, este atributul exclusiv al dvs. ca şi Consiliu Local.  

Însă, proiectul de faţă care face obiectul proiectului nr.19, are un simplu obiect. 

Solicitarea trecerii din patrimoniul Ministerului, la Consiliul Local. 

Dacă dvs. consideraţi că cifrele erau relevante în susţinerea acestui proiect, cred  

că nu au relevanţă. 

Am văzut şi eu şi dvs. cu siguranţă în Monitorul Oficial, n hotărâri de guvern prin  

care se trec bunuri imobile dintr-un sens în altul. Ori de la colectivităţi la ministere, ori 

de la ministere către colectivităţi. 

Vă rog să vă pronunţaţi cu privire la oportunitate, lăsând atributul coordonării  

activităţii aparatului propriu, mie în măsura în care-mi revine şi d-nului viceprimar care 

este reprezentantul UAT-ului în această sală”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „d-nule secretar, eu am criticat doar 

felul în care a fost întocmit acest raport. 

Dacă dvs. consideraţi că eu pe oportunitate mă pot pronunţa fără să aduc nişte 

argumente de ordin economic, de această dată, cred că avem opinii diferite. 

Nu puteţi să-mi spuneţi dvs. că sunt în eroare. Nu cred că este oportun să aveţi 

această formulare. 
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Eu, când emit aici o opinie vis-a-vis de oportunitatea preluării Sălii Polivalente, 

trebuie să iau în calcul mai multe aspecte, inclusiv cel economic pe care eu mi l-aş fi 

dorit să-l văd aici. 

Am opinat că a fost întocmit greşit acest raport”. 

 

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

continuare că  până la urmă datele de identificare a imobilului, sunt prevăzute în 

certificatul de carte funciară, cu suprafeţe, cu suprafaţă desfăşurară, amprentă la sol, şi 

teren aferent. Celelalte datalii vis-a-vis de cifre de afaceri, vis-a-vis de faptul dacă sunt 

rentabile sau ce cheltuieli putem suporta, ţin de atributul Consiliului Local, privind 

oportunitatea. 

 Nu aveam de unde să ştiu şi oricum nu fac obiectul. Eu când fac nota de 

fundamentare pentru trecerea acestui imobil printr-o viitoare hotărâre de guvern, chiar 

nu interesează Ministerul, detaliile de cheltuieli de întreţinere, de beneficii, ş.a.m.d. 

În lumina asta am spus-o”. 

 

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

consideră că la cele spuse de d-nul consilier Trofin, d-nul Director Gongu ar putea să 

completeze ?”. 

 

 

D-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea: „mă bucur că a venit şi d-nul  

Deputat Nica, văd că a ieşit probabil câteva minute afară, citesc de pe această hârtie, 

pentru că nu vreau să pierd ordinea ideilor, nu că nu aş şti ce aş avea de spus. 

Ideile pe care le am de spus sunt în ordinea în care au fost citite anumite lucruri în 

raportul pe care l-am citit şi eu astăzi dimineaţă. Raportul la proiect. 

De asemenea, m-am simţit obligat să fac aceste precizări. 

Sala Sporturilor Vrancea, are ca beneficiari direcţi şi indirecţi toţi locuitorii 

judeţului Vrancea, nu numai pe cei ai municipiului Focşani, aşa cum era trecut în raport. 

Aceasta este de interes judeţean. 

În această sală se ţin fazele judeţene ale campionatului naţional pe mai multe 

ramuri de sport, faze judeţene, ale UNSS precum şi finala naţională. Datorită 

investiţiilor realizate în anii 2009-2010, exclusiv din fonduri de la Ministerul 

Tineretului şi Sportului, Sala Sporturilor Vrancea a fost ridicată sau a putut să participe 

din punct de vedere legal la competiţii internaţionale. Participarea la ediţii naţionale sau 

internaţionale implică foarte multe rigori. Aceste lucruri au fost îndeplinite datorită 

investiţiilor realizate exclusiv în anii 2009-2010 exclusiv din fonduri de la Ministerul 

Tineretului şi Sportului, încă de când eram director. 

Referitor la spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea în prezent CSM Focşani 2007 

şi LPS Focşani, considerăm că este mult mai convenabil din punct de vedere economic 

ca această activitate să se desfăşoare  în continuare aşa.. 

În acest sens am dat şi d-nului Viceprimar….” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „vă rog mai rar …” 

 

D-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea:  „i-am dat dumnealui acele date 

că este iniţiatorul acestui proiect …” 



 22 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „vă rugăm să vorbiţi un pic 

mai rar. Credeţi-mă, şi colegii mei sunt de acord, vă urmăresc greu”. 

 

D-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea:  „ceea ce am dat d-nului 

Viceprimar şi la solicitarea d-nului consilier Trofin, reprezintă cheltuielile salariale din 

anul 2015, la care se mai adaugă un 10% în plus pentru anul 2016, procentul care a fost 

calculat pentru bugetari la salarii, plus cheltuielile cu utilităţile. Strict utilităţile. La acele 

cheltuieli unde era 440 mii lei se adaugă cheltuielile de reparaţii şi întreţinere. Nu sunt 

trecute acolo, pentru că avem un cont comun cu Tabăra Gălăciuc şi ceea ce mai avem în 

subordine. 

Un buget normal ca această sală polivalentă să-şi desfăşoare corect atribuţiile şi 

activitatea ar fi de 600 mii lei. 

Noi putem sugera că ar fi oportună şi necesară construirea unei alte săli 

polivalente aşa cum au procedat alte consilii locale din Cluj Napoca şi Târgu Mureş. 

Cluj Napoca,  au investit 70 milioane lei din bani publici, plus fonduri europene pentru 

a face această sală care a înţeles să sprijine sportul de nivel local. 

Cât despre activitatea LPS Focşani, aceasta se desfăşoară în condiţii foarte bune 

în sala de sport proprie. Din ceea ce ştiu anul acesta a fost alocată suma de 600 mii lei 

pentru refacerea suprafeţei de joc şi alte reparaţii la sala Liceului cu Program Sportiv. 

CSM 2007 Focşani, aşa cum a spus şi d-nul consilier Trofin, eu i-am dat datele 

acestea, a plătit în anul 2015 suma de 56.595 lei în condiţiile în care echipele de volei şi 

handbal seniori, baschet, şah şi arte marţiale îşi desfăşoară activitatea, antrenamente şi 

competiţii oficiale în Sala Sporturilor. 

CSS Judo, Centrul de Excelenţă la Judo, îşi desfăşoară activitatea din anul 2010, 

însă doar de la 1 ianuarie 2016 i s-a perceput acest tarif de 140 lei/lună. 

Sala Sporturilor este destinată în special practicării sporturilor de performanţă 

d-nule Viceprimar, deci nu este făcută pentru sportul de masă. Sportul de masă poate fi 

susţinut de sălile de sport din subordinea Consiliului local. Mă refer la sălile de sport de 

la licee, de la şcoli, nu în Sala Polivalentă. Acolo se ţin competiţii oficiale şi alte lucruri.  

 Iar cât despre sportul de masă, vă informez d-nule Viceprimar, în calitate de 

iniţiator al acestui proiect, că Poliţia, ISU, Finanţele Publice, 3-4 cluburi de copii, îşi 

desfăşoară în mod gratuit momente, ore de recreere, pe proiectul Mişcare pentru 

sănătate. Ceea ce nu se întâmplă în sălile şcolilor din subordionea Consiliului Local, 

acolo se percep taxe. 

Noi, nu am făcut un calcul exact, însă avem cel puţin 10 structuri sportive care îşi 

desfăşoară în mod gratuit acolo activitatea. 

Deci, d-nule Viceprimar, DJST Vrancea, având în subordine sala sportului 

vrâncean, promovează şi încurajează sportul de performanţă cât şi pe cel de masă şi nu 

vrea să asiste la decăderea ultimei redute a sportului vrâncean. 
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Sala Sporturilor Vrancea, după ce alte baze sportive aflate în subordinea 

Consiliului Local aşa cum a arătat şi d-nul consilier Trofin, şi eu ştiu mai bine, despre 

situaţia celorlalte baze sportive, arată deplorabil. 

Am fost la Baza Tineretului, mă duc permanent acolo unde este echipa de rugby, 

este umilinţă pentru sportivi ce se întâmplă acolo. Vestiare, duşuri ruginite sau care nu 

funcţionează. Şi dvs. vreţi să luaţi Sala Sporturilor Vrancea, de ce? Pentru că este 

întreţinută? 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „rugămintea mea era să vă  

referiţi la Sala Sporturilor. 

Dacă vreţi să faceţi o critică la …”. 

 

D-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea: „nu o critică …”.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „la diverse vă dau cuvântul 

şi puteţi să …” 

 

D-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea: „ok, am înţeles, mă rezum la ce 

am spus”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „ce se întâmplă, colegii mei, 

deja  îşi manifestă nerăbdarea, întrucât …” 

 

D-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea: „în concluzie, şi mai voiam să 

mai pun o întrebare. A fost d-nul Trofin şi aş vrea să …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „mai mult aţi spus 

consilierul Trofin decât aţi vorbit despre …” 

 

D-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea: „d-nule Trofin, aş vrea să 

răspundeţi la întrebare. Unde credeţi că-şi va desfăşura activitatea DJTS Vrancea în 

cazul în care veţi lua sediul acestei instituţii? 

Este o instituţie guvernamentală, care se află acolo din anul 1981, d-nule 

Viceprimar. De 35 de ani mai exact. Şi dvs. vreţi să ne scoateţi în stradă probabil ca pe 

nişte câini vagabonzi”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „dramatizaţi d-nule Gongu. 

D-nul Milea voia să pună o întrebare d-nului Gongu, şi imediat …” 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „înainte de a pune o întrebare  ….”.   
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D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „am o rugăminte, şi îmi cer scuze. 

Într-adevăr, eu sunt iniţiatorul acestui proiect, dar ţin să vă aduc la cunoştinţă, că 

acest proiect a emanat din dorinţa consilierilor şi din discuţiile care au avut loc la ultima 

şedinţă de comisie. 

Deci, nu este un proiect al meu personal. Nu  Necula, cum scriu ziarele, doreşte 

să ia Sala de Sport. 

Practic, eu am pus în operă dorinţa consilierilor. 

O să mai revin şi cu alte detalii pe parcursul acestei discuţii”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „în primul rând vreau să spun că nu văd ceva 

greşit, de a prelua la Municipiu Sala Sporturilor. Noi suntem puşi aici să facem lucruri 

bune pentru comunitate şi pentru oamenii din municipiul nostru, pentru copii, pentru cei 

care-şi desfăşoară activitatea. 

A prelua un bun de undeva fără cheltuieli, zic că este ceva benefic, adică, 

domnule, dacă cineva îţi dă … de ce nu mi-ar da şi mie cineva, 10 apartamente acum, 

numai să le preiau, să fie ale mele. 

Deci, ca să faci cheltuieli în municipiu pentru  o sală de sport, efectiv cheltuielile 

depăşesc înzecit întreţinerea sălii de sport. 

Dar, eu aş vrea să-l întreb pe d-nul director următorul lucru: ce venituri a avut în 

anul 2014 şi în anul 2015 şi dacă este pe profit sau pe pierderi cu Sala Sporturilor. Şi aş 

vrea să-i mai spun un singur lucru. Dacă dumnealui este un manager bun şi a avut venit, 

nu văd de ce nu ar rămâne în continuare manager la municipiu pe această sală de sport. 

Să o întreţină, în continuare, aşa cum este întreţinută acum, cum o întreţine dumnealui, 

şi nu îl contrazic. 

Şi zic că este normal, ca pentru municipiu să avem o sală de sport”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „aş vrea să adaug faptul că această sală de 

sport este făcută de municipalitate. Este făcută de toţi cetăţenii. După aceea a fost 

preluată de Minister. 

Deci, suntem îndreptăţiţi să cerem aceasta. Că vom primi avizul, că nu-l vom 

primi, repet, această sală este construită de toţi focşănenii”. 

 

D-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea: „răspund, d-nului consilier Milea. 

Veniturile au fost de 151 mii lei. 

Cheltuielile normale, cheltuielile minime sunt de 480-500 mii lei. Venitul pe anul  

2015 a fost de 151.500 lei. Pentru simplul fapt că am mers mai mult pe programul de 

susţinerea sportului de masă, contrar a ceea ce scrie în acest raport, ci, am lăsat mai 

multe entităţi, structuri sportive să intre în Sala Polivalentă. Diferenţa de cheltuieli este 

susţinută de Ministerul Tineretului şi Sportului. Pierderea ar fi undeva la 350 mii lei 

anual.” 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „… dacă sunteţi un manager bun, de ce să nu 

rămâneţi dvs. în continuare …”.   

 

D-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea: „d-nule consilier, în primul rând  

în acest raport nu a fost specificat cine preia. Consiliul Local, cui îi va fi dat în 

administrare? CSM 2007? 
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Nu sunt date absolute.” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „am înţeles, nu vă puteţi  

pronunţa acum ca şi manager, pentru că nu ştiţi unde va ajunge. Dar mai aveaţi 10 

secunde, voiaţi să mai spuneţi ceva, să nu spuneţi că nu v-am lăsat să vorbiţi”. 

 

D-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea: „era a un răspuns la cele spuse  

de d-nul Viceprimar.  

Sincer, nu mi-am notat, voiam să-i răspund atunci pe loc. Au fost atâtea … de 

emoţie …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „eu unul nu sunt lămurit. Ori 

sala aceasta este performantă, ori este pentru sport de masă…” 

 

D-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea: „sala este strict pentru 

performanţă, însă în urma”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „nu m-aţi lămurit”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „am ascultat până acum pledoarii 

deosebite, şi a d-nului consilier Trofin şi a d-nului Director.  

Pe d-nul Director chiar îl înţeleg, dar pe d-nul Trofin, chiar nu-l înţeleg deloc.  

Reprezintă comunitatea aceasta şi nu înţeleg de ce atâta înverşunare  unde va fi plasată 

proprietatea acestei clădiri emblematice dealtfel pentru municipiul Focşani. Şi exact 

cum a spus şi d-nul Viceprimar, construită cu munca şi banii focşănenilor. 

Discuţia aceasta aprinsă şi motivaţiile celor care nu doresc aducerea acestor 

clădiri în proprietatea municipalităţii, ţin de lucruri legate de chestiuni financiare de 

întreţinere.  

Mi-am permis, l-am rugat pe d-nul Viceprimar, să îmi arunc o privire pe situaţia 

pe care a prezentat-o d-nul Director. Foarte frumos, doar cheltuieli. În sfârşit, doar 2 fişe 

pentru venituri. Îmi este peste putinţă să cred că aveţi atât de puţine … ”. 

 

D-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea: „… sunt mai puţine …” 

 
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „d-nule consilier, vă readuc aminte, 

d-nule director, fost consilier, de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului, da. Lăsaţi-mă să termin şi apoi dacă d-nul Preşedinte vă mai dă cuvântul vă 

veţi spune punctul de vedere . 

Revin. Este adevărat, că sunt anumite cheltuieli cu întreţinerea acestei săli, dar 

simplul fapt că marea majoritate a echipelor care fac parte din Clubul Sportiv Municipal 

Focşani, îşi desfăşoară antrenamente şi competiţii acolo, faptul că Liceul cu Program 

Sportiv, tot al Primăriei Municipiului Focşani îşi desfăşoară competiţii şi antrenamente 

acolo. Faptul că sala a devenit neîncăpătoare la meciurile CSM-ului, d-nule Director, ne 

îndreptăţeşte să cerem această sală. 

Mai mult decât atât, puţină lume cunoaşte şi probabil, asta aţi ascuns-o cu bună 

ştiinţă, faptul că această clădire produce venituri, era obligată de prin anul 2007, nu 

2007, 2008, la plata impozitului pe teren şi clădiri. 
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Din câte am înţeles de la aparatul Primăriei, se lucrează şi se calculează această 

sumă, care vă asigur, că la suprafaţa pe care o are Sala Polivalentă, nu va fi deloc mică. 

Dacă stau bine şi mă gândesc, dacă se merită ca Ministerul să plătească atâţia bani. 

În altă ordine de idei, veniturile pe care dvs. nu ni le prezentaţi aici, ci ne 

prezentaţi doar cheltuieli, părerea mea este că sunt mult mai mari decât … sau ar putea 

fi mult mai mari. Nu vreau să vă apreciez munca de manager, dar dvs. aţi afirmat prin 

cifrele pe care le-aţi avansat aici, că sunteţi în anul 2015 pe un deficit de vreo 300 de 

mii lei. 

Eu cred că municipalitatea îşi va găsi echipa şi cred că-şi va găsi şi resursele ca 

această sală de sport, nu neapărat să aducă excedent în activitatea acestei săli, ci să 

aducă un plus pentru sănătatea copiilor noştri în mod special şi pentru sport de 

performanţă pe care CSM-ul probabil, sau cine va administra această sală, poate că ei 

vor veni cu altă viziune despre modul de administrare al acestei săli. 

Mai mult decât atât, un alt mare avantaj pentru a aduce această sală la 

municipalitate, este uşurinţa cu care comunităţile locale pot accesa fonduri pentru 

reabilitarea acestei săli. Ştiţi foarte bine nu numai dvs. ci şi cei dinaintea dvs. au încercat 

să rezolve problema realizării ventilaţiei sau căldurii, să zic aşa pe timp de iarnă şi 

răcirii pe timp de vară, şi nu s-a reuşit nici până acum.  

Îmi place că faceţi şi politică în perioada asta. În 2009-2010 s-au făcut cele mai 

mari investiţii ale ministerului. Dar aşa cum aţi putut observa, nici în anul 2009, nici în 

anul 2010 şi nici până acum Ministerul  nu a reuşit să aloce fonduri şi nici măcar să 

acceseze vreun fond european pentru reabilitarea acestei săli.  

Eu cred că, comunităţile locale, aşa cum probabil că ştiţi, în sesiunile acestea de 

accesare a fondurilor europene pentru 2016-2020, comunităţile locale au prioritate. Şi 

atunci este mult mai uşor ca municipalitatea să acceseze fonduri şi să depună proiecte 

serioase care să reabiliteze această sală şi să o readucă publicului la standardele pe care 

ni le dorim cu toţi. 

  

 D-nul consilier Lilian Ilie: „eu l-aş întreba pe d-nul Milea, cum de s-a gândit 

acum că prin acest proiect va face un bine focşănenilor. De ce nu s-a gândit şi acum un 

an, acum doi ani să iniţieze un proiect, bineînţeles şi împreună cu d-nul Viceprimar 

Necula un astfel de proiect ca Sala Polivalentă să fie preluată de municipalitate. 

 Eu susţin cele spuse de consilierul Trofin. Într-adevăr, nu cred că este momentul 

acum să preluăm o asemenea construcţie, care din spusele şi din cifrele spuse aici sunt 

foarte mari. 

 Cred că sunt alte priorităţi”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „nu vreau să lungesc discuţia foarte 

mult. 

 Municipalitatea are o experienţă cu CSM-ul Focşani. Ar fi interesant să vedem pe 

Stadionul Sud cam ce investiţii facem şi ce venituri colectăm acolo. Ar fi interesant de 

văzut la unităţile de cultură, şi este bine că reuşim să le subvenţionăm. Dar repet, 

argumentul economic este că suntem la 78% cheltuieli de funcţionare. 

 Stimaţi colegi, nu ştiu dacă realizaţi aşa ceva. Apoape 80% din bugetul Primăriei 

municipiului Focşani se duce pe funcţionare. Nu avem bani de investiţii şi de asta d-nul 

Viceprimar nu va reuşi probabil anul acesta să facă toate străzile pe care şi le-a propus. 
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 Eu zic să ne gândim încă odată serios. Nu este o prioritate, nu este o urgenţă 

preluarea Sălii Polivalente pentru municipalitatea Focşani. Noi beneficiem şi în 

condiţiile în care o finanţează Ministerul Tineretului, de ea.  

 Nu văd de ce am promova acest patriotism local gratuit. Este pe banii noştri, 

dragi colegi, ne costă. Acesta este argumentul pentru care eu nu o să votez acest 

proiect”. 

 

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

Încet, încet de la Sala Sporturilor, ajungem la străzile din Focşani, le legăm între  

ele, numai să iasă bine la discurs”. 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „mi s-a pus o întrebare de către colegul Lilian 

Ilie, d-nul consilier. 

 Dacă s-a uitat bine pe proiectul de hotărâre, nu sunt iniţiatorul proiectului de 

hotărâre. Nu am iniţiat eu proiectul şi de asta nu l-am iniţiat nici până acum. Dar văzând 

că este un lucru bun pentru comunitare, pentru că am sesizat lucrul acesta, până acum 

nu ştiam că se poate face un transfer către municipiu de la … Nu am ştiut lucrul acesta, 

dar mi s-a părut un lucru bun. De asta nu am iniţiat proiectul până acum”.    

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „d-nule Director, am o singură întrebare. 

Mă uit pe lista asta şi cred că mai lipseşte un salariat, adică dvs., nu văd …!”. 

 

D-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea: „d-nule Viceprimar, sunt 

angajatul Ministerului Tineretului şi Sportului …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „d-nule Director …”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: “ori este o sumă pe care …nu ştiu, o  să-i  

lase invidioşi pe mulţi, ori din eroare nu v-aţi trecut pe această listă. 

D-nule Preşedinte, am următoarea rugăminte la dvs. O să-mi permit să-i dau  

cuvântul d-nului Nazâru, să vă explice o chestiune tehnică, după care o să vă rog să 

supuneţi la vot. Cred că s-a discutat destul pe tema asta. 

Noi facem doar o solicitare. Solicitare care va avea sorţi de izbândă sau nu va 

avea. Pe urmă va urma un protocol, vom vedea cine o va administra, ş.a.m.d.” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „deci, după câte minute s-au 

scurs, cu discuţiile create, chiar ar trebui sistate aceste discuţii. O singură observaţie.  

În momentul în care, este adus un material care se doreşte justificator pentru 

anumite situaţii şi este supus Consiliului Local …  ” 

 

D-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea: „Consiliul Local nu mi-a cerut în 

mod oficial aceste acte d-nule consilier …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „nu v-am dat cuvântul, ar 

trebui să nu vorbiţi. 
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Noi am discutat pe hârtiile astea şi nu trebuia să o facem. Este vorba de nişte 

copii, pe care d-nul Director Daniel Gongu, nu semnează. Este o semnătură a d-nului 

Costică Ciută. Este o copie, ca fapt divers. 

Proiectul nostru de hotărâre a fost publicat d-nule Secretar?” 

 

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

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „a fost publicat în media. 

Este pe site-ul Primăriei, ori rugămintea mea era … am luat act de această hârtie, … 

Să ştiţi că şi mişcarea în sală, nu este aprobată prin Preşedintele de şedinţă …” 

 

D-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea: „…vi le dau semnate şi 

ştampilate…” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „…da, dar astea nu ni le-aţi 

dat d-nule Director …” 

 

D-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea: „… îmi cer scuze, ştiam că le am 

şi ştampilate şi aşa poate o să … ” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „este şi acesta un mod de a 

… 

Rugămintea mea este, ca în momentul când vii cu o hârtie la Consiliul Local …” 

 

 

D-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea: „am venit pregătit d-nule …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „… trebuie să-ţi asumi 

răspunderea pentru acea hârtie, şi cu asta am spus tot …” 

 

D-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea: „… mi-am asumat-o. Le aveţi în 

original, semnate şi ştampilate de directorul instituţiei şi …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „… eu vorbeam de ce hârtie 

aţi dat şi nu de ce avea d-nul Trofin în mapă …” 

 

D-nul Daniel Gongu – Director DJST Vrancea: „… vi le-am dat …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „d-nule Director Nazâru …  

… să ştiţi că nu trebuie să vorbiţi, decât atunci când vi se dă cuvântul. 

 

D-nule Director Nazâru …”. 

 

D-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale: „în conformitate cu 

Legea nr.227 sau fosta Lege nr.571 din Codul Fiscal, spaţiile, clădirile aparţinând 

instituţiilor publice, sunt scutite de la plata impozitelor cu excepţia celor în care se 

desfăşoară activităţi economice. 
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În urmă cu câţiva ani de zile, urmare auditului făcut de Curtea de Conturi, am 

solicitat de la Sala Polivalentă, dacă au spaţii închiriate şi dacă se realizează activităţi 

economice. Răspunsul a fost că nu. 

Din păcate nu am reuşit să găsesc … ” 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „… îmi cer scuze. Aveţi documentul la 

dvs.?”. 

 

D-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale: „nu îl am. Este vorba  

de anul 2008. Dar aveam corespondenţa şi s-ar putea să găsesc toată documentaţia la 

Curtea de Conturi. Pentru că ei au cerut atunci copii după toate documentele înaintate. 

Dar, plecând de la ceea ce s-a întâmplat atunci, atât timp cât în Sala Polivalentă se  

desfăşoară activitatea de închiriere, activitate economică, comercială, producătoare de 

venit, pentru acele spaţii se datorează impozit în conformitate cu prevederile legale. 

Drept urmare, vom face demersul în săptămâna asta, să ni se comunice valorile de  

inventar în spaţiile în care se desfăşoară activităţi economice, pentru a stabili impozit în 

limita prescripţiei fiscale de 5+1. 5 ani retroactiv şi anul curent, cu majorări calculate 

până la momentul plăţii, nici măcar până astăzi. Până când se va face plata pe ceea ce se 

va stabili prin decizia de impunere”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „vă mulţumim d-nule  

Director. 

Din ce spune dumnealui, înclin să cred că mai este o cale să luăm Sala Sporturilor  

în proprietate. Ştim perseverenţa de a aduce bani la bugetul public. D-nul Director 

Nazâru s-ar putea să ne aducă sala, şi cred că discuţiile de azi … bine, cu titlu de glumă 

am spus lucrul acesta. 

Stimaţi consilieri, vă întreb dacă sunteţi … în primul rând, dacă mai sunt luări de  

cuvânt în rândul consilierilor, dacă …” 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „aş vrea două lucruri să spun. 

Dacă sala asta de sport, nu este pentru comunitate, atunci vă întreb, de ce în  

şcolile unde sunt comunităţi mici este nevoie de săli de sport? De ce acolo se poate şi 

dincoace, unde este o comunitate mai mare de oameni, nu putem avea o sală de sport a 

noastră? 

Eu vreau să merg mai departe. Mi se pare un prim pas pe care-l facem azi prin  

trecerea sălii de sport la Consiliu Local.  

Aş vrea să mergem mai departe şi să vă spun şi de Spital, pentru că la spitalul  

nostru se duc aproape 99% din comunitatea noastră din Focşani, şi acelea ar trebui să fie 

în grija noastră. Şi luând şi sportul şi sănătatea, cred că am face mult mai bine în 

continuare. 

Eu zic că trebuie să reflectăm în continuare şi să încercăm mai departe şi cu alte  

lucruri care sunt în comunitatea nostră şi de care ar trebui să beneficieze oamenii noştri 

şi zic eu că este necesar mai ales pentru sănătatea copiilor noştri şi pentru cei care fac 

sport în ziua de azi”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „pentru că este d-nul  

Director aici. Am ascultat informaţiile de care aveam nevoie, dacă dvs. consideraţi, 

dumnealui insistă să mai vorbească, consideraţi că este necesar să mai intervină, stimaţi 

colegi, deci, nu. 

La diverse d-nule Director, cu permisiunea dvs. supun la vot hotărârea de  

consiliu”. 

 

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

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

Berbece, şi 2 voturi „împotrivă” din partea d-nilor consilieri Tudorel-Daniel Trofin, Dan 

Buzoi, devenind hotărârea nr. 69. 

                                               

  

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

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 

15,16 mp situat în Focşani, str. Mare a Unirii nr. 10 sc.2 aparţinând domeniului 

privat al municipiului Focşani în favoarea domnilor Şerbănică Lucia şi 

Constantin; 

   
Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „trebuie să fac precizarea că 

în cadrul comisiilor de specialitate întrucât aceste imobile nu au fost vizionate de 

consilieri, nu au primit avizul favorabil de la comisiile de specialitate”. 

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

voturi  „abţinere”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:”următorul proiect se află în 

aceeaşi situaţie”. 

 

 

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

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 

25 mp situat în Focşani, str. Dobrogeanu Gherea nr.45 aparţinând domeniului 

privat al municipiului Focşani în favoarea domnului Brătianu Ionuţ; 

 

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

voturi  „abţinere”.                 

                                                

 

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

concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 420,00 mp. din care 350 mp teren 

exclusiv şi 70 mp teren indiviziune, situat în Focşani, b-dul.Brăilei nr.104, T.199, ce 

aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, aferent imobilelor-construcţii 

cu destinaţia magazie şi spălătorie auto către Isac Vergilia, proprietar al acestor 

construcţii; 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „am şi eu un amendament. 
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Privind modificarea art.1 din acest proiect şi implicit a titlului acestuia, după cum 

urmează:  

Art.1. Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă totală de 420,00 

mp., compus din suprafaţa de 350 mp. teren în exclusivitate şi suprafaţa de 70 mp. teren 

în indiviziune, situat în Focşani, b-dul Brăilei nr.104, T.199, ce aparţine domeniului 

privat al Municipiului Focşani, aferent imobilelor-construcţii cu destinaţia magazie şi 

spălătorie auto către Isac Vergilia, proprietar al acestor construcţii”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „o să supun proiectul cu 

acest amendament, pentru că este un amendament …” 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „nu am înţeles la ce se referă acest 

amendament?” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „nu. Amendamentul este de 

formulare. În loc de exclusiv, exclusivitate” 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „am înţeles”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „colegul Vrabie a observat 

asta şi după aceea a observat asta şi a generat acest amendament”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuţ Mersoiu, se adoptă cu 20 

voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Ionuţ Mersoiu, fiind adoptat cu cu 20 voturi 

„pentru”,  devenind hotărârea nr. 70 . 

 

  

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

concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 34,19 mp. teren exclusiv din 

suprafaţa totală de 126,84 mp teren indiviziune, situat în Focşani, b-dul Brăilei 

nr.45, T 184, ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, aferent 

imobilului-construcţie spaţiu comercial către SC ORIGINAL EXPRES SRL, 

proprietar al acestei construcţii; 

  

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „şi aici, un amendament ca şi cel din trecut. 

Privind modificarea art.1 din acest proiect şi implicit titlul. 

 Art.1. Se aprobă concesionarea directă a suprafeţei de 34,19 mp., în cotă parte 

indiviză reprezentând 8% în cadrul terenului în suprafaţă totală de 448,71 mp., situat în 

Focşani, B-dul Brăilei nr.45, T.184, ce aparţine domeniului privat al Municipiului 

Focşani, aferent imobilului-construcţie spaţiu comercial către SC ORIGINAL EXPRES 

SRL, proprietar al acestei construcţii”. 

  

 Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuţ Mersoiu, se adoptă cu 20 

voturi „pentru”. 
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Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu 

amendamentul formulat de d-nul consilier Ionuţ Mersoiu, fiind adoptat cu cu 20 voturi 

„pentru”,  devenind hotărârea nr. 71 . 

 

 

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

concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 588,00 mp., situat în Focşani,  

b-dul Unirii nr.28, T.161, P. 8384, 8385, ce aparţine domeniului privat al 

municipiului Focşani, aferent imobilelor-construcţii cu destinaţia spaţii comerciale 

către Societatea Cooperativă „CONSUM COOP” Focşani, proprietar al acestor 

construcţii; 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 72.  

  

 

 Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 117,29 mp. teren indiviziune, 

situat în Focşani, str.Bucegi nr.28, T.193, P. 10654, 10655, ce aparţine domeniului 

privat al municipiului Focşani, aferent imobilului-construcţie cu destinaţia sală de 

sport, către Societatea Cooperativă Meşteşugărească „Sporul” Focşani, proprietar 

al acestei construcţii; 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „la fel ca celelalte. 

Privind modificarea art.1 din acest proiect şi implicit a titlului acestuia după cum 

urmează:  

Art.1. Se aprobă concesiunarea directă a suprafeţei de 117,29 mp., în cotă parte 

indiviză reprezentând 11% în cadrul terenului în suprafaţă totală de 1122 mp. situat în 

Focşani, str.Bucegi nr.28, T.193, P.10654, 10655 ce aparţine domeniului privat al 

Municipiului Focşani aferent imobilului-construcţie cu destinaţia sală de sport, către 

Societarea Cooperativa Meşteşugărească „Sporul” Focşani, proprietar al acestei 

construcţii”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuţ Mersoiu, se adoptă cu 20 

voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Ionuţ Mersoiu, fiind adoptat cu cu 20 voturi 

„pentru”,  devenind hotărârea nr. 73 . 

 

  

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

vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 26,58 mp. situat în 

Focşani, b-dul Unirii nr.20, bl. B2, sc.3, judeţul Vrancea, T192, P %10573 ce 

aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Doldor Adriana; 

 

  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 74. 
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 Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 26,08 mp. situat în 

Focşani, str.Aurora nr.3, judeţul Vrancea, T93, P %5290 ce aparţine domeniului 

privat al municipiului Focşani, către SC ANDRA DMM SRL; 

  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 75. 

  

 

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

vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 23,18 mp. situat în 

Focşani, str.Timotei Cipariu nr.8, judeţul Vrancea, T 150 P 1508% ce aparţine 

domeniului privat al municipiului Focşani, către Hornoiu Gabriel; 

  

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 76. 

 

 

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

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.230/2015 privind aprobarea 

Acordurilor colective  şi Contractelor colective  de munca pentru anul 2015-2016 

pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate  al Primarului municipiului Focşani, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului Local al municipiului Focşani şi din cadrul Instituţiilor publice locale 

aflate în subordinea  Consiliului Local al municipiului Focşani; 

  

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „aş vrea să explic cumva iniţierea acestui  

proiect de hotărâre în sensul că, l-am iniţiat datorită faptului că Prefectura a acordat aviz 

de nelegalitate pe proiectul iniţial aprobat în anul 2015 şi totodată am iniţiat acest 

proiect în calitate de ordonator principal de credite şi ca ordonator principal de credite 

trebuie să am o gândire puţin mai diferită de aceea de consilier, de simplu consilier 

local. Mă gândesc şi la instrumentele legale de plată ale acestor contracte, ale acestor 

acorduri colective. Neavând instrumente legale, de aceea am iniţiat această hotărâre”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „d-nule Viceprimar, aţi făcut o afirmaţie 

care mă duce cu gândul la faptul că noi în plenul Consiliului Local am agreat nişte 

instrumente nelegale de plată prin aprobarea acestui proiect de hotărâre ?”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „ţin să vă aduc aminte asupra faptului că  

raportul iniţial al hotărârii nu era semnat decât de juristul, de fapt de locţiitorul 

Secretarului Municipiului Focşani, iar personalul şi economicul nu a semnat acest 

raport. 

Nu s-a ţinut cont la momentul respectiv în Consiliul local de acest lucru, s-a 

aprobat acestă hotărâre, legea bugetului de stat aprobată pentru anul 2016 nu prevede 

alocări de aceste sume, nici bugetul local al Municipiului Focşani, nu prevede alocarea 

acestor sume. La asta mă refeream”. 
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 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „păi, din ce ştiu că de legalitatea unui 

proiect de hotărâre se pronunţă compartimentul juridic. 

 Pe mine mă interesează mai puţin dacă, sau cine se pronunţă. Pe mine mă 

interesează mai puţin, dacă este d-nul Corhană sau d-nul Pogorevici. Pe mine mă 

interesează dacă raportul privind legalitatea este semnat de compartimentul juridic. 

 Cât priveşte raportul pe care-l întocmeşte Direcţia Economică sau Resurse 

Umane, ei ar trebui să se pronunţe pe alte aspecte, nu pe aspecte juridice. 

 Am avut această discuţie şi la momentul aprobării acestui raport colectiv. 

 Dacă sunt în eroare d-nule Secretar, puteţi să mă contraziceţi”. 

 

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

discutat d-nule consilier în contradictoriu în 4 ani de mandat cât discutăm astăzi, dar… 

 Este o realitate tristă şi trebuie să o spun cu tot respectul. Proiectele de hotărâri le 

semnează, le avizează Secretarul Municipiului pentru legalitate.  

 Ceea ce fac colegii mei ca şi compartiment, dezvoltă componenta de 

fundamentare pe partea financiar-contabil, dezvoltă argumente care îmi întăresc  

convingerea că ceea ce avizez este conform legii. 

 Continui ideea că, după ce se adoptă proiectul de hotărâre, tot Secretarul 

Municipiului, nu Corhană şi nici Pogorevici, pe care-l citez deşi nu este în sală, 

contrasemnează hotărârea în condiţiile în care o apreciază ca legală. 

 Nu ştiu dacă mai are sens să mai fac divagaţii pe marginea calităţii persoanei, 

cine a fost, cine nu a fost. V-am răspuns”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „deci, ca să fim în clar, toţi 

colegii consilieri. Noi când am votat acest proiect, la momentul acela era proiect, a 

devenit hotărâre, avea viza de legalitate al Secretarului Consiliului Local Municipal 

Focşani. Deci, această hotărâre din punct de vedere al aparatului Primăriei municipiului 

Focşani, era legală”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „aceste discuţii le-am avut la 

momentul în care noi am aprobat această hotărâre şi dacă mai ţineţi minte au fost nişte 

discuţii extrem de lungi în cadrul comisiilor de specialitate s-au continuat în parte şi în 

plenul şedinţei Cosiliului Local. 

Am avut curiozitatea să mă uit pe una din hotărârile instanţei, pentru că se ştie că 

acestea au fost atacate în contencios, unde instanţa spune la un moment dat, într-adevăr 

nu se negociază salariul în cadrul unor astfel de acorduri colective. Ceea ce proiectul de 

hotărâre nu face aşa ceva. Însă, acordarea unor drepturi ale salariaţilor de la instituţiile 

statului este apanajul direct al angajatorului şi al ordonatorului principal de credite. 

Poate nu este ad-literam ceea ce vă spun acum, ori asta am înţeles eu. Drept pentru care 

în prima instanţă a fost respinsă contestaţia vis-a-vis de acest proiect de hotărâre. 

Ştim foarte bine toţi consilierii pe ce salarii datorită legislaţiei din România stau 

cei de la Direcţia de Dezvoltare, şi nu numai ei. Dar ei sunt mai apropiaţi ca percepţie 

pentru că am lucrat împreună cu ei şi ştiu foarte bine în ce condiţii lucrează, şi ce 

cheltuieli au. 
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Eu cred că, revocarea acestei hotărâri locale, nu face altceva decât să arunce o 

palmă dacă vreţi peste obrazul nostru pentru că trebuie să ne aducem aminte că această 

hotărâre de Consiliu Local, a fost luată sau a fost iniţiată de către toţi consilierii locali şi 

cred că oportunitatea ei ne-am exprimat-o la momentul în care ne-am dat şi votul pentru 

ea”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „mai sunt opinii! 

Aş vrea să mai spun eu două vorbe. În fapt, această hotărâre nu şi-a produs efecte. 

Aşa cum a spus şi d-nul Trofin, nici în buget nu s-au prevăzut sume. Deci nu există 

efecte ale acestei hotărâri, în schimb există o acţiune care este în derulare în etapa a II-a 

la  Curtea de Apel Galaţi. În altă situaţie probabil şi Prefectura va ataca pe instanţa de 

contencios aceast act normativ. 

Deci, dacă noi am greşit, are cine să corecteze. Dar opinia noastră este că nu am 

greşit, şi ne-o menţinem”. 

 

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

noi am greşit, aşa cum a spus d-nul consilier, justiţia o să-şi spună cuvântul. 

Dacă această revocare a hotărârii Consiliului Local se va aproba, atunci aceste 

discuţii acolo unde trebuie să existe, adică, în justiţie, vor rămâne fără obiect. 

Aşa că cel mai bine este să lăsăm justiţia să-şi  spună părerea. Noi avem o părere, 

Prefectura are o părere, aparatul tehnic al Primăriei are o altă părere. Hai să lăsăm pe cei 

care pot mult mai bine decât noi să aprecieze dacă am procedat corect sau nu. De aceea 

eu unul, o să votez împotriva acestui proiect de hotărâre”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „mai sunt doritori a lua 

cuvântul? Nu!”. 

 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 1 vot  

„pentru” din partea d-nului consilier Ionel-Gabriel Necula, 2 voturi „împotrivă” din 

partea d-nilor consilieri Bogdan-Emilian Matişan şi Enache Pătraşcu şi 17 voturi 

„abţinere”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „deci, ne menţinem 

hotărârea. Nu a primit majoritatea necesară pentru a fi revocată”. 

 

 

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

Nomenclatorului stradal al municipiului Focşani; 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „am şi eu un amendament. 

Strada Fundătura Vîlcele, la poziţia 266 se radiază din Nomenclatorul străzilor 

din Municipiul Focşani”. 
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D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „astăzi, 

purtând o discuţie cu cei de la Evidenţa Persoanei, am constatat că deşi există 3 cetăţeni 

care au cărţi de identitate cu domiciliul în Fundătura Vîlcele, în Nomenclator am propus 

această adresă, însă urmează să parcurgă procedura ca dvs. ca şi Consiliu Local să-i 

atribuiţi denumire. Să inventariem în domeniul public, după care să comunicăm 

comisiei din cadrul Prefecturii pentru atribuirea de denumiri şi după ceea să putem 

spune că există această fundătură, după ce a parcurs procedura legală. 

Văzând că nu are acest aviz, am zis, mai degrabă retragem acum şi reluăm 

procedura. 

Sunt 3 cetăţeni care au cărţi de identitate acolo şi am zis că este firesc să 

parcurgem această procedură”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „am şi eu o întrebare către aparat. 

În acest Nomenclator sunt cuprinse şi fundăturile din Cartierul Mândreşti?  

Pentru că ştiu că acolo sunt nişte probleme cu anumiţi cetăţeni care nu-şi pot face  

cărţi de identitate”. 

 

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

anexă pentru Mîndreşti. 

 Dacă vă referiţi la ceva anume …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „d-nule consilier Radu Niţu, 

vă aşteptat o …”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „vreţi să vorbesc ! 

Vă spun că nu am mai trecut de mult prin Mîndreşti şi nu mai …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „nu mai sunt probleme …”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „sunt, dar cetăţenii de acolo au buletine, au cărţi de 

identitate. Dânşii cred că, caută alte fundături acolo. Sau sunt alte fundături”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „cred că dvs. nu sunteţi bine informat d-nule coleg”. 

 

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

anexă la localitatea componentă Mîndreşti-Moldova, o singură fundătură care se 

numeşte Nuferilor !”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „d-nule consilier, sunteţi  

mulţumit? Sunt 2, este una ? 

Mulţumit de răspuns ?”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „ nu”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „acum nu ştiu cine a greşit”. 
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D-nul consilier Dan Buzoi: „am întrebat dacă acele fundături, sunt vreo 3  

fundături din câte ţin eu minte, clar …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „ele nu fac parte din …”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „vin cu date concrete la aparatul Primăriei”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „dar ele poate sunt în 

obişnuinţa localnicilor. Ei spun … ” 

 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „avem 14 

străzi în localitatea Mîndreşti-Munteni, numerotate de la 1 la 14 şi 9 în localitatea 

Mîndreşti-Moldova. 

Vă referiţi la ceva anume?  

Vă pot enumera: Bălţii, Berzei, Drumuşor, Poieniţa, Eternităţii, Galaţi, Şoseaua 

Galaţi, este de fapt stradă, Izlaz, Lăcrămioarei, Liliacului, Luceafărului, Luminiţei, 

Sălcioarei, Toporaşi şi Trandafirilor. 

Iar dincolo: Cărpiniş, Dîmboviţa, Făget. Iertaţi-mă şi fundătura Făget, am scăpat. 

Str.Izvor, str.Mieilor, str.Moviliţa, str.Nuferilor şi fundătura Nuferilor”.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „deci, sunt 2”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „eu ştiam că sunt vreo 3, dar, în sfârşit, nu contează”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „o căutăm pe a treia”.   

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuţ Mersoiu, se adoptă cu 20 

voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier IOnuţ Mersoiu, fiind adoptat cu cu 20 voturi 

„pentru”,  devenind hotărârea nr. 77  

 

 

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

unui preşedinte de şedinţă, pentru Consiliul local al municipiului Focşani, pe o 

perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2016 ; 

  

D-nul consilier Radu Niţu: „propun domnilor consilieri, pentru că a dat dovadă 

de calm în conducerea şedinţei, şi  să ne aducem aminte, am început mandatul ca 

preşedinte, cu d-nul Oloeriu, îl propun pe dânsul ca preşedinte, să terminăm cu dânsul, 

ca preşedinte de şedinţă”. 

 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 78. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „de data aceasta, vă pot 

mulţumi personal”.  
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Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii 

extindere staţionar pentru câini fără stăpân T.125, P.6580 intravilan, în municipiul 

Focşani”.  

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „nemaifăcând referire la discuţiile de 

aseară, în ceea ce priveşte suma pe care ne-au prezentat-o colegii din aparatul tehnic, eu 

aş vrea să observ direcţia greşită de acţiune către combaterea efectelor şi nu a cauzelor. 

În consecinţă, cred că o discuţie mult mai aplicată şi mai concretă prin care să 

combatem cauzele acestui fenomen cu alocarea unor fonduri corespunzătoare este mai 

oportună decât o alocare mai mult decât generoasă pentru combaterea efectelor”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „d-nule consilier Trofin, aş vrea să vă  

reamintesc că anul trecut aţi răspuns pozitiv prin vot la o solicitare a Direcţiei de 

Dezvoltare, pentru alocarea unei sume de bani pentru proiectarea acestui staţionar şi aş 

dori să vă mai întreb dacă vă mai păstraţi linia. 

Îmi dau seama că aveţi o altă părere faţă de anul trecut şi îmi pare rău. 

Noi am terminat proiectul, de fapt, Direcţia de Dezvoltare, are nişte indicatori pe  

care-i aprobăm sau pe care nu-i aprobăm, după care urmează calea legală să o finanţăm. 

Dacă o finanţăm sau dacă nu o finanţăm, după aceea licitaţia ş.a.m.d.”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „păi, anul trecut discutam despre o 

simplă extindere, acum să înţeleg să se triplează capacitatea, la fel ca şi sumele pe care 

le alocăm. 

 În consecinţă, are foarte mult rost această schimbare de poziţie a mea. 

 Dacă nu o înţelegeţi, nu este cazul să o mai explic”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „anul trecut nu s-a discutat despre nici o  

sumă. Nu ştiu ce înseamnă la dvs. triplare sau dublarea acestei sume. 

Anul trecut s-a discutat doar despre banii de proiectare. Am dat banii de 

proiectare. Direcţia de Dezvoltare şi-a dus la bun sfârşit proiectarea. Am venit cu o 

propunere”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „cred că a discuta ce a fost anul trecut 

nu are rost acum. Dar aş vrea să vă spun că în cursul acestei săptămâni, au avut loc nişte 

incidente neplăcute. 

Nu ştiu dacă trebuia să o spun sau nu, dar, din punct de vedere uman, trebuie să o 

spun, pentru că toţi suntem iubitori de animale.  

Pur şi simplu, nu mai avem loc în padocul existent, unde să adunăm câinii. 

Evenimentele de care spuneam mai devreme, se referă la faptul că mai mulţi câini 

care sunt lideri … ştiţi  şi dvs. care … s-au atacat pur şi simplu şi avem 4 câini grav 

răniţi. Deci, nu este o glumă. Le-am arătat şi colegilor mei. Pur şi simplu au fost operaţi, 

S-a operat 7 ore la aceşti câini. 

Acest nou padoc îşi are sensul din plin. Trebuie să-l construim ţinând cont că-n 

municipiul Focşani după părerea mea, cred că sunt 2000-3000 de câini fără stăpân pe 



 39 

străzile Focşani-ului. Şi chiar astăzi am vorbit şi cu d-nul Viceprimar Necula, ne uitam 

la o statistică, pornind an de an de la o pereche de câini, câine şi femelă, căţel şi femelă, 

ajungem în 6 ani de zile, şi nu este o glumă, sunt statistici clare, peste 76.000 de câini. 

Deci, nu glumesc, în 6 ani de zile. 

Soluţia, sunt de acord cu ceea ce spunea şi colegul Trofin, soluţia, nu este să 

construim în continuu padocuri. Acum este o soluţie asta. 

Soluţia este ca pe viitor să ne ocupăm de sterilizarea acestor câini şi bineînţeles, 

bănuiesc că într-un an, doi o să rezolvăm această problemă”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „la şedinţa din luna următoare, o să vă  

propun, alocarea unei sume destul de consistentă pentru sterilizarea tuturor câinilor din 

municipiul Focşani. 

Costă în jur de 25 de Euro de câine, cipare, maxim ciparea şi sterilizarea lor. 

Eu zic că sunt în jur de 2000. Zic că, în ultimii ani fenomenul a fost ţinut sub  

control. Sunt câini care vin din afara oraşului mai ales în perioada de toamnă când se 

termină culesul la vie. Sunt câini care vin aduşi din alte comune din judeţ. 

Îmbucurător este că, înainte de această şedinţă, d-nul director de la câini, d-nul  

Liciu, a venit la mine cu o propunere foarte bună, şi anume să exportăm câini în alte 

ţări. 

O să creem un padoc suplimentar, mai mititel, pentru că sunt nişte norme  

igienico-sanitare de respectat. Sunt nişte carantine, care trebuie ţinut câinele 30 de zile 

separat de ceilalţi. Sperăm să mai găsim şi alte soluţii să eradicăm nu să limităm acest 

fenomen din municipiul Focşani”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „de ce să nu discutăm ce a fost anul 

trecut? Pentru că anul trecut am avut o discuţie similară, şi împeună am hotărât să 

extindem padocul. 

Ca şi procedură, pentru cei care nu ştiu. Anul trecut am dat bani pentru proiectare, 

am făcut proiectare, astăzi am venit cu propunere de indicatori. Următorul pas este 

licitaţia, apoi acordare de fonduri, punerea în execuţie, ăştia sunt paşii procedurali pe 

care orice investiţie trebuie să-i urmeze. 

S-a vorbit aici de sterilizare şi este un subiect … tot timpul discutat, de ani de 

zile. Ştiu că şi eu m-am confruntat cu problema aceasta, pe vremea când eram 

viceprimar. 

Dar, ţin să aduc aminte că în discuţiile pe care le-am avut tot timpul cu ONG-

urile declarate ca iubitoare de animale, au venit tot timpul şi au spus, venim şi vă 

susţinem. Să-i sterilizăm, să-i cipăm. 

Bun, Primăria, municipalitatea a venit chiar în întâmpinarea dânşilor şi le-a spus 

foarte clar, domnule, susţinem şi noi financiar, dar hai să o facem împreună, pentru a nu 

mai exista acele discuţii, pentru că eu vă spun foarte clar, că dacă noi ne apucăm de 

sterilizarea cîinilor acum, va găsi cu siguranţă cineva de la iubitori de animale şi o să 

spună că nu sterilizăm cum trebuie. 

O să păţim exact cum am păţit cu acel teren pe care l-am dat, vis-a-vis de padocul 

nostru, tot în ideea de a ne ajuta reciproc. Şi ştiţi foarte bine ce s-a întâmplat cu 

investiţia respectivă. 
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Lucrurile acestea … şi îmi pare bine că municipalitatea a luat hotărârea aceasta, 

trebuie să fie coordonate în mod direct şi puse în practică de către Direcţia de 

Dezvoltare sau, mă rog de către municipalitate, fără nici o teamă că vom greşi sau nu”. 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „referitor la acest proiect, anul trecut în 2015 că 

aţi zis să nu mai discutăm de anul trecut, eu am fost singurul, sau poate singurul, care  

m-am abţinut la acest proiect. Pentru că mi s-a părut sumă exgerat de mare pentru ce se 

propunea atunci. Dar acum, nu că mi se pare mare, exagerat, super exagerat de mare. 

 Nu ştiu, cei de la Direcţia de Dezvoltare, care au întocmit proiectul acesta tehnic 

cum au calculat, cum au ajuns la sumele acestea. 

 Deci, eu ca să văd aici că ajungem la 400 de Euro mp. de construcţie, mi se pare 

ceva aberant şi nu o să votez niciodată aşa ceva. 

 Mai mult de atât, în condiţiile astea, dacă noi o să mergem în ritmul acesta, 

înseamnă că ne opunem să dăm 25.000 lei sau … la un concurs, dar de fapt şi de drept, 

facem discuţii pe tema aceasta, dar de fapt şi de drept aprobăm aici … 

 Dacă cineva de la Direcţia de Dezvoltare, ne poate explica cum au ajuns la 

această sumă, poate mi-a scăpat mie ceva, un element. Să vedem cum s-a ajuns la acea 

sumă astronomică”.   

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „vă explic eu.  

De obicei inginerii şi arhitecţii tind să exagereze. Exact cum s-a întâmplat cu  

str.Unirea Principatelor, exact cum s-a întâmplat şi cu str.Coteşti.  

Ei lucrează după nişte norme, după nişte normative. Dar aţi văzut, că în urma 

licitaţiilor, şi s-a demonstrat, şi str.Unirea Principatelor şi str.Coteşti, s-a adjudecat cu 

30-32% mai puţin.  

Dacă dăm jos TVA-ul din suma aceasta, veţi vedea că este altă sumă, şi s-ar putea 

să fie o sumă rezolabilă. 

Eu mă rog să vină să liciteze la jumătate din preţ. Nu am nici un fel de problemă. 

Dar, proiectanţii şi arhitecţii au nişte norme şi trebuie să le pună în aplicare. 

Calculează şi beneficii, calculează şi diverse şi neprevăzute, calculează şi proiectare, 

ş.a.m.d. De aceea probabil că a ajuns la suma aceasta. 

Documentaţia nu este făcută de Direcţia de Dezvoltare, sau de Primărie. Este 

comandată. Această documentaţie a costat, nu ştiu, cred că vreo 12.000 lei. Asta este 

suma care a reieşit. 

Noi, putem să fim de acord cu ea sau nu”. 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „eu ştiu că de regulă, în toate devizele ni se 

prezintă preţul de producţie, fără TVA. 

 Aici nu s-a făcut nici o menţiune dar nu a făcut, de asta întreb. Nu s-a făcut nici o 

specificaţie asupra TVA-ului.  

 Şi mai mult de atât, sunt nişte sume aruncate aici, şi puse, ca să-i dea suma totală. 

Nu văd cum să fie aşa ceva. Nu se poate, indiferent ce am vrea să facem. 

 Punctul meu de vedere acesta este.  

 Deci, eu o să mă abţin pe motivul acesta. Pentru că nu este o specificaţie clară şi 

nu putem să alocăm atâţia bani. Nu se poate d-nule Viceprimar, indiferent ce ai vrea să 

faci.  
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 Este o sumă aberantă.  Ca să faci un padoc de 1000 mp. cu această sumă, nu se 

poate. Eu, unul, v-am spus, mă abţin”.   

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „documentaţia este la Direcţia de  

Dezvoltare, văd că d-nul Velniţă doreşte să ia cuvântul, este în măsură să … 

Documentaţia şi devizul sunt cam aşa. Dvs. aveţi acolo o pagină. În cei 1,6  

milioane este şi TVA-ul care este 20%. Deci, 3,2 milioane este TVA-ul din această 

sumă, care ajunge înapoi la statul român. Ne jucăm cumva. Ei ne dau nouă, noi le dăm 

lor ş.a.m.d. ”. 

 

D-nul Sile Velniţă - Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani:  

„Padocul v-a găzdui aceşti câini, pentru că nu mai este loc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „lucrul acesta l-am înţeles. 

Vă rog să faceţi referire la deviz”. 

 

D-nul Sile Velniţă - Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani: 

„proiectul respectiv care a fost întocmit conform normelor actuale, deci este … conform 

standardului … şi noi această extindere, este staţionar, el trebuie autorizat. Deci, nu poţi 

să-l autorizezi dacă nu întruneşti aceste condiţii. 

Cheltuielile pe pe care le-aţi văzut dvs. sunt cu TVA şi este valoare totală a unui 

proiect. Acest proiect se supune licitaţiei. Sigur că valoarea …” 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „şi lucrul acesta în ştim. 

Mă scuzaţi, ca să nu pierdem timpul şi aşa … ”. 

 

D-nul Sile Velniţă - Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani: 

„valoarea va fi mult mai mică…” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „d-nul consilier voia nişte 

explicaţii legate de poziţiile care au generat această sumă, adică, domnule se face 

fundaţie de 100 m., se pune o armătură specială, trebuie straturi să nu se scurgă … Nu 

ştiu. Asta aşteaptă d-nul consilier”. 

 

D-nul Sile Velniţă - Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani: 

„sunt structuri … sunt  nişte criterii de respectat. Ele s-au construit, v-am spus, conform 

standardului, este structură metalică. Nu sunt nişte saivane, sunt nişte construcţii 

specifice şi speciale, cu despărţitoare. Trebuie să respecte un spaţiu … nişte  rigole ...” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „din ce material se fac aceste 

…”. 

 

D-nul Sile Velniţă - Inspector Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani: 

„se numesc adăposturi, nu padocuri, care conţin fiecare 30 de cuşti, în care trebuie să 

consideraţi câte 4 câini în fiecare. Deci respectă nişte standarde, trebuie să aibă spaţiu 

liber de plimbare. Trebuie să aibă nişte platforme betonate cu rigolă. Rigole speciale, 
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trebuie special aduse într-un loc unde nu trebuie să contamineze, sunt vidanjabile. 

Alimentarea cu apă, energie electrică, sistem video, împrejmuire, drum de acces separat 

cu un bazin de decontaminare.  

Ca să nu vă mai spun că am mai dat jos nişte chestii care spune DSV-ul, ” 
adăpătorile de inox. 

S-a mai dispus încălzitoare pe timp de iarnă. Dar am renunţat. Am renunţat la 

nişte pardoseli sintetice  … aşa le-am adus din tego care să reziste. 

Deci, noi prin felul acesta …ceea ce am proiectat şi reuşim să satisfacem 10 ani, 

10 ani de zile … ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „mai doriţi explicaţii?”. 

 

  D-nul consilier Lionida Milea: „nu am înţeles mare lucru. 

Ce am înţeles este că dumnealui nu face o pistă pentru avioane acolo sau altceva. 

Face un padoc pentru câini, asta am înţeles. Mai mult de atât nu am înţeles”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „este suficient, mulţumim 

pentru intervenţia dvs.”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „d-nule Director, dacă vă aduceţi aminte, am  

avut o delegaţie din Republica Moldova, cu un domn primar, şi ceea ce spuneţi dvs. nu 

se prea regăseşte. 

Mirosea puternic, oamenii dvs. nu prea erau pe acolo, că a trebuit să stăm la  

poartă o grămadă. 

Eu v-aş întreba, în condiţiile pe care aţi spus dvs. că le executaţi acolo, domnule,  

nu le găsim nici în cămine de bătrâni. 

Un OSB care separă boxele … ce spuneţi dvs. acolo? Ce le facem acolo  la câinii  

aceştia?  ”.   

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „d-nule consilier, asta este 

ce este acum, se doreşte să se facă altceva”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „exact, asta voiam să vă zic. Şi acum  

padocurile sunt la limita avizării de către DSP şi DSV dar, un proiect de asemenea 

anvergură ca să obţină autorizaţia de funcţionare trebuie să îndeplinească nişte 

standarde. 

V-a explicat, trebuie apă, trebuie curent, trebuie video, trebuie un anumit număr 

de mp. pe cap de animal ş.a.m.d. 

Aceştia sunt nişte indicatori. Nu putem să facem un proiect să punem nişte OSB 

să separăm cuştile unele de altele. 

Aceştia sunt indicatorii. Dacă nu ne plac, nu-i aprobăm, dacă dorim să facem 

investiţia de bine, dacă nu, nu.  

Era o propunere care trebuia să materializeze suma pe care am alocat-o pentru 

proiectare”. 
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D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „la un calcul foarte scurt, îmi arată că 

pentru un grup de 5 câini, este necesar 200 de Euro. Deci, nu mi se pare o sumă foarte 

mare”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „în condiţiile în care 25 de Euro doar  

sterilizarea. 40 de Euro pentru cazare, mi se pare  rezonabil”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „nu, acum fără mişto. Ţinând cont pe 

fiecare grup de padoc în parte unde se pot caza minim 4 câini, costă, 700 Euro. 

Împărţind la …”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „în urma licitaţiei, să ajungem la 25 Euro 

…”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „dacă d-nul Milea este atât de revoltat şi  

… o să vorbesc cu câinii să-l muşte data viitoare”. 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „eu vreau să-i zic d-nului Viceprimar că este în 

eroare totală. 

 Deci, 400 Euro/mp., poate să-i calculeze cum vrea, şi cu calculatorul invers şi mai 

mult decât atât, dacă tot are o statistică, ca şi o glumă, dacă dumnealui a luat calculul 

acesta ca şi o glumă, dacă are o statistică asupra câinilor, câţi au fost operaţi, câţi au fost 

injectaţi, l-aş întreba, câte persoane au fost operate la spitalul municipal, câţi au decedat, 

câţi mai trăiesc”.   

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „păi, dacă facem staţionarul o să fie mai  

puţini, şi câini pe stradă şi persoane muşcate”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „stimaţi colegi, cred că am 

discutat iarăşi suficient pe un subiect care este important pentru că dacă întrebăm 

cetăţenii, mulţi vor ridica această problemă. 

Este un staţionar care costă atât, după normativele proiectantului, pentru că nu  

le-a stabilit d-nul Velniţă. Urmează să hotărâm”. 

 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  13 

voturi  „pentru”, 3 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri Lionida Milea, Vasile 

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

Gheorghiţă Berbece, Tudorel-Daniel-Trofin, Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 79. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „Proiectul a fost aprobat. 

Vom vedea dacă îl vom finanţa”. 

 

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

anexei HCL nr.64/2008, privind aprobarea metodologiei pentru acordarea de 

facilităţi pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de 

călători în municipiul Focşani ; 
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D-nul consilier Radu Niţu: „chiar mă aşteptam la d-nul Trofin. Îmi pare rău că 

aţi … dar să ştiţi că … d-nule consilier Bâcu …”. 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu:  „… am întrebat foarte simplu. Ce se modifică”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „ … nu aveţi tableta la dvs? 

D-nule Preşedinte, eu chiar am muncit pe acest proiect şi chiar v-aş ruga să …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „ştiu că aţi muncit, da”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „sunt 3 modificări, din care 2, cele mai importante. 

Prima este, mărirea datei de eliberare a abonamentelor înainte trebuia să se ducă 

la începutul, adică, până la sfârşitul lunii, dacă se ducea pe 2-3 martie, de exemplu, nu 

mai primea abonamente, legitimaţie de pensionar. Şi s-a dus până la 15 ale lunii. Deci, 

pentru că sunt 20 de călătorii, ca să poată beneficia cetăţeanul din municipiul Focşani, 

pensionar până la 900 de lei, să beneficieze de gratuitate pe transportul public local. 

A doua. În cazul când avea pensie nerevizuibilă, pensie, deci, era pe caz de boală, 

nu-i dădea pe luna respectivă, nu-i dădea. Îi dă până la data când face revizia pentru la 

procedura la sănătate, după care vine şi primeşte pensie în continuare. Adică, legitimaţie 

şi pensie şi legitimaţie de călătorie. 

Şi a treia. Pe care nu am putut să o punem în practică, este următoarea. 

Am cerut o explicaţie, am înţeles-o.  

De exemplu. Dacă cetăţeanul, în luna martie, de exemplu, îi expiră buletinul, el 

nu primeşte legitimaţie de călătorie în luna respectivă. De ce ? pentru că, la întocmirea 

documentelor necesare trebuie să aibă buletinul. Deci, el trebuie să vină cu luna 

respectivă, el nu primeşte dar, cu luna următoare primeşte, şi nu am putut să schimb 

acest paragraf pentru că dumnealor spun că, dacă îşi schimbă şi domiciliul, poate este şi 

adevărat, poate să plece din Focşani. Şi pentru asta am înţeles. 

Şi pentru asta, v-aş ruga să … d-nule Preşedinte, să-mi daţi voie să … să vă arăt 

aici d-nule Trofin să … dumneavoastră am văzut că vorbeaţi foarte mult la cameră … 

aţi spus la d-nul Gongu, chestiile alea cu sala de sport … vorbiţi pentru cameră…”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „d-nule Radu Niţu, mă bucur că în urma  

unor discuţii pe care le-am avut noi în cadrul comisiilor, v-aţi asumat iniţierea acestui 

proiect, vă felicit pentru chestiunea asta, în schimb ….”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „nu-i nevoie …”.  

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „… nu-i nevoie, dar, daţi-mi voie, nu-i 

nimic, staţi liniştit, aprecierea-i gratuită. 

Daţi-mi voie să vă întreb ce înseamnă schimbarea sintagmei Centrul de 

Transfuzie Sânge cu Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, că nu aţi făcut 

o precizare, să ne daţi din hotărârea veche formularea iniţială şi formularea în urma 

modificărilor suntem convins că o ştiţi, dar vreau să o înţelegem cu toţii”. 
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D-nul consilier Radu Niţu: „domnule, eu astea trei, nu ştiu dacă aţi reţinut că am 

avut 3 probleme privind modificarea metodologiei. 

Vreau să fac precizarea că metodologia este de 8 ani, mai mult de 8 ani, deci, mai 

mult de 2 legislaturi este făcută, era şi anacronică, vă spun că se referea şi la o mie de lei 

pentru cetăţeni, şi noi de abia am ajuns la plafonul de 950. 

Nu îmi aparţin celelalte modificări … aparţin asistenţei sociale. Deci, cei de la 

asistenţă socială şi cred că nu-i niciunul. 

 Restul … eu vă spun ce am modificat eu, restul …este poezia lor, da! ” 

 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „bine, uitaţi d-nul de la Transport Public 

Local este în sală, poate îi dăm un microfon, să ne explice un pic cu situaţia asta. Cu 

siguranţă o ştim, dar vreau să fie lămuriţi toţi colegii. Să votăm în cunoştinţă de cauză”. 

 

D-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani:  „legat de  

Centrul de Transfuzie Sânge, iniţial dânşii trimiteau oamenii să ia abonament şi pe baza 

tabelului respectiv, ei plăteau transportul. După modificări legislative, se plăteşte de 

asistenţa socială. Şi din cauza asta a apărut modificarea … aşa bănuiesc, că nu ştiu 

proiectul, nu l-am văzut, de asta vă zic. Dacă a trecut la asistenţă socială ! 

De vreo 2 ani de zile s-a modificat situaţia asta şi asistenţa socială plăteşte, nu 

mai plăteşte Centrul de Transfuzie …”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „… că în proiect se spune sintagma 

Centrul de Transfuzie Sânge Focşani se înlocuieşte cu Serviciul Public Local de 

Asistenţă Socială Focşani …”. 

 

D-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani : „… exact, era 

acolo şi se spunea că Centrul de Transfuzie plăteşte şi acum va fi … ” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „d-nule Radu Niţu, ne-aţi demonstrat că 

aţi muncit foarte mult, şi eu sunt de acord să vă votez proiectul”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „vă mulţumesc. Cetăţenii 

vor hotărî lucrul acesta”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „şi eu vreau să-l felicit pe d-nul Radu 

Niţu,  îi respect munca foarte mult. 

Dar cred că era mai simplu să luăm legătura cu Serviciul Public de Asistenţă 

Socială şi să le impunem o nouă organizare sau o organizare mai bună a dosarelor pe 

care ştim că acolo este problema şi acolo … ”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Viceprimar vă fac o precizare şi o 

mărturisire în acelaşi timp.  

Domnii de la Serviciul Social au avut 9 ani de zile la dispoziţie să facă nişte 

modificări. Nu le-au făcut. 

Noi am mai avut discuţia şi acum 2 ani, când am trecut de la 800 la 850, la 900, la 

950. Şi vă spun sincer, am avut o discuţie dar am văzut atâta reţinere din partea lor … 
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întrebaţi-l pe d-nul Secretar că am fost de mai multe ori, că d-na Grosu este aici, dar 

sigur am avut de câteva ori şi discuţii … Aşa că … la cine să mă duc? La acela care nu 

vrea. Eu nu pot să mă duc la unul care nu vrea”. 

  

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 80. 

 

 

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:  „solicit înscrieri la cuvânt 

pentru punctul discuţii şi declaraţii politice. 

  

Se înscriu la cuvânt:  d-nii consilieri: Marius-Eusebiu Iorga, Ioan-Liviu Oloeriu şi 

d-nul Marian Popoiu. 

 

Au ieşit din sală d-nii consilieri: Bogdan-Emilian Matişan, Ionuţ Mersoiu, Dorian 

Alecsandrescu, Enache Pătraşcu, Lilian Ilie. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ Există o cerere a unei tinere GIADA 

GIARDINELLI este cunoscută în municipiul Focşani şi judeţul Vrancea, ca un copil 

extrem de talentat. 

Ştim foarte bine că nu avem cum să o ajutăm cu nici un fel de suport financiar şi 

am propus, dar nu este d-nul Gheorghiţă de la Ateneu. Aş vrea să ştie toţi colegii 

consilierii şi aparatul Primăriei dacă am putea să-i oferim printr-un protocol sala 

Ateneului, să se desfăşoare un spectacol pentru strângerea de fonduri. 

Acest copil şi o parte din micii sponsori pe care îi are, părinţi, bunici, din familie 

au înscris-o de fapt la un concurs în Statele Unite. 

A luat prima treaptă şi urmează să-şi cumpere, să-şi achiziţioneze biletul de avion 

şi cazare. 

Asta era problema, dacă putem printr-un protocol, să-i oferim acest lucru”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:  „eu o să supun la vot de 

principiu această propunere pe care noi am discutat-o”. 

 

Se supune la vot  şi se adoptă cu 15 voturi  „pentru”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:  „cu această ocazie, vreau să 

mulţumesc directorilor, să zic de deconcentrate ale Consiliului Local şi al instituţiilor 

pendinte care vin şi au răbdare şi stau până la sfârşitul şedinţelor de consiliu şi mă întreb 

de ce d-nul director de la Ateneu nu este astăzi. Poate lipseşte motivat, nu ştiu”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „pentru că ne apropiem destul de rapid 

de finalul acestui mandat şi nu are nimeni dintre noi certitudinea că va mai fi în 

continuare în Consiliul Local, reiterez rugămintea pentru aparat şi pentru d-nul 

Viceprimar că mi-a promis că la această şedinţă o să am solicitările satisfăcute … Poate 

v-aţi eliberat acum că aţi dat în lucru Unirea Principatelor şi Coteşti, poate v-aţi mai 
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eliberat un pic, să vă ocupaţi, să daţi o sarcină, să mi se pună la dispoziţie şi cererile pe 

care le-am solicitat eu, încă de anul trecut”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „după cum observaţi, d-na Costin, d-na  

Grosu şi d-nul Imireanu sunt la Bucureşti într-o delegaţie. Am avut o discuţie săptămâna 

trecută şi materialul este la dânşii. 

La următoarea şedinţă o să vă prezentăm”. 

 

D-nul consilier Dan Buzoi: „vorbisem despre sport mai devreme, vreau să aduc  

şi eu în atenţie Stadionul Tineretului care arată foarte bine, între ghilimele, şi aş ruga, să 

vedem ce putem face să-l punem pe picioare. 

M-am întâlnit cu vreo două persoane care joacă rugby şi am înţeles că pe 16 

aprilie vor avea o întâlnire cu o echipă din Anglia. 

Dacă nu se poate juca acolo întrucât celelalte incinte nu corespund, atunci putem 

să-i ajutăm să joace pe Stadionul din Sud?”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „în legătură cu Stadionul Tineretului, azi 

am fost acolo, cu d-nul director de la Dezvoltare, şi chiar dânsul a venit la mine cu o 

solicitare de alocare de fonduri. Azi a venit, pentru un DALI, un studiu de soluţii, cred 

că o să facem alocarea asta sau o să fac propunerea în şedinţa de luna viitoare, totuşi nu 

ne-am dori să băgăm bani din bugetul nostru şi aşteptăm încă liniile de finanţare pentru 

2016-2020.  

Vom face studiul acesta de soluţii, vom face nişte indicatori care vă vor speria 

comparativ cu aceştia de la staţionar. Să vedem dacă suntem de acord sau nu cu ei. 

Un milion de Euro costă stadionul ca să-l facem cum trebuie, minim”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „aş dori pe d-nul Butuc dacă tot este în 

sală, să ne explice cum s-a rezolvat această problemă”. 

 

D-nul Butuc:  Pe 16.04.2016 va fi un meci cu o echipă din Anglia. Se va juca pe 

Stadionul Sud. 

 

D-nul Marian Popoiu: „… sunt multe salariate care vin de la Autogară şi care trec 

calea ferată, trec prin tunel. Tunelul este plin dimineaţa de boschetari, oameni dubioşi şi 

…” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:   „mă scuzaţi că intervin, dar 

data trecută aţi ridicat această problemă, dar din păcate nu este în sfera noastră de 

competenţă acea zonă …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:    „dacă dvs. vreţi să 

răspundeţi aşa, eu vă spun că noi, Primăria, putem să facem …”. 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu:  „deci, cu problema asta d-nul Popoiu m-a sesizat 

de mulţi ani. 
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Eu am fost acum un an şi jumătate în urma unei sesizări la Şeful de Gară, şi am 

studiat problema. Deci, de curăţenia de acolo se ocupă Gara, este responsabilitatea 

Gării, care lucrează în acest moment cu o firmă din Bistriţa care-i face curăţenie. 

Am rămas surprins, i-am spus că noi o să luăm nişte măsuri dacă continuă cu acea 

stare jalnică a tunelului.  

Deci, nu se poate, se sar liniile, am fost şi eu de vreo câteva ori”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:   „am fost şi eu astăzi de am 

condus pe cineva la gară …” 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu:  „trebuie să luăm o decizie d-nule Viceprimar, să 

vedem ce facem … ” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:   „ca să o rezolvăm pe asta. 

D-nule Viceprimar, pentru că respectând Poliţia Locală foarte mult, dar ea nu 

prea ne respectă pe noi cetăţenii, şi o spun şi răspund de ce spun, întrebarea mea este, au 

competenţe să intre ei şi să facă un pic de ordine acolo, pentru că ei când sunt chemaţi 

de regulă în 80% din cazuri, nu au competenţe, nu pot să dea amenzi. 

Poate să răspundă cineva, pot să facă ordine?”. 

 

D-nul Ion Gheorghe -  Director Poliţia Locală Focşani: „pe linia CFR este Poliţia  

TF …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:   „deci, singurul lucru care 

putem să-l facem este să menţionăm Poliţiei Gării, sau autorităţii Gara Focşani că în 

urma discuţiilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, aceştia ridică această problemă. Securitatea 

şi igienizarea, curăţarea pasajului subteran de la gară”. 

 

D-nul Marian Popoiu: „… acolo sunt multe întreprinderi care plătesc impozit la 

stat …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:    „… sigur d-nule, sunt de 

acord cu dumneavoastră, şi rog executivul, în numele Consiliului Local să facă această 

corespondenţă cu Gara centrală Focşani”. 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu:  „Poliţia TF este subordonată Poliţiei …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:  „…da, ştiu dumnealor unde 

să facă această corespondenţă”. 

 

D-nul Marian Popoiu: „pe str.Antrepozite … sunt arbuşti … sunt câini morţi, 

pisici moarte … tăiaţi arbuştii aceia de acolo … sunt arbuşti cât casa …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu:  „d-nul Director Mocanu 

este? 
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Să ştiţi că ceea ce spuneţi dvs. se consemnează, se înregistrează, direcţia noastră 

locală va fi sesizată cu această problemă, va verifica aceşti arbuşti, îi va toaleta sau tăia 

dacă este cazul, dacă se poate, oricum în prima fază, trebuie să adune ceea ce spuneţi 

dvs. câinii şi pisicile moarte”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „acceptăm şi criticile dvs. şi mă refer aici 

la populaţie, dar trebuie să scot în evidenţă faptul că datorită vremii, în ultima lună s-a 

lucrat, cum nu s-a lucrat niciodată în Focşani, la măturat, la strâns frunze, la strâns crăci.  

Zilnic, zilnic, eu am fost şi oraşul la ora actuală mie mi se pare curat. 

Într-adevăr, mai sunt nişte zone, şi foarte bine că ni le-aţi adus la cunoştinţă, vom 

intra săptămâna asta, săptămâna viitoare şi o să igienizăm şi acele zone”. 

 

 

D-nul Marian Popoiu: „vin şi eu cu săcurea să tai…”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „dacă sunt groşi… să nu-i tăiaţi că s-ar 

putea să luaţi amendă”. 

 

 

D-nul Marian Popoiu: „…pe str.Vâlcele, au apărut gropile din nou …”. 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „o să le astupăm …”. 

 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „începând cu data de 1 martie, se vor 

redeschide staţiile de asfalt. Pentru că după cum ştiţi, că pe perioada iernii nu au voie să 

lucreze, am semnat deja contractul cu o firmă, şi anume CUP Salubritate, adică firma 

subordonată Consiliului Local, care are la dispoziţie o sumă substanţială pentru 

rezolvarea acestor probleme şi are şi un calendar de execuţie şi într-o lună, maxim o 

lună jumătate, toate gropile din oraş vor fi astupate”. 

 

 

D-nul Marian Popoiu: „o lună jumătate !” 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „maxim, din oraş”. 

 

D-nul Marian Popoiu: „…între linia CFR Odobeşti şi str.Dionyssos, dintre vii  

sunt gropi…” 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „acolo este o altă problemă, a fost 

asfaltată strada integral acum …” 

 

D-nul Marian Popoiu: „… se rupe maşina …” 
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D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „… acum 4 sau 5 ani. Vă reamintesc că 

anul trecut am cărat munţi de gunoaie de acolo. Cineva a pus nişte panouri, care s-au 

dovedit inspirate până la urma urmei … ” 

 

D-nul Marian Popoiu: „… eu le-am pus …” 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „foarte bine,  foarte bine. 

Nu s-au mai depus gunoaie, dar strada aceea are o problemă de infrastructură nu 

de suprastructură. 

Strada aia trebuie închisă. Strada aia trebuie refăcută toată, toată infrastructura şi 

după aceea trebuie asfaltată, deoarece tot traficul greu se desfăşoară în acea zonă. 

Acesta este un program de investiţii. Noi anul acesta o să o cârpim ca şi anul 

trecut. Sper ca viitorul Consiliu Local, să se aplece mai aproape în ceea ce priveşte 

strada”. 

 

D-nul Marian Popoiu: „spuneţi-mi mie când încep lucrările acolo, şi daţi-mi o 

împuternicire la mână şi să-i controlez eu pe ăia care lucrează…”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „la anul”. 

 

D-nul Marian Popoiu: „… când vin şefii şi se uită … nu fac treabă de calitate 

domnule, asta este problema … calitate ioc”. 

 

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

 

D-nul Marian Popoiu: „ce facem aici, băgăm bani aşa …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „vă spun ce facem. Trecem 

la punctul următor”. 

 

D-nul Marian Popoiu: „d-nule Bâcu, aţi cerut în decembrie să vi se dea o situaţie,  

cât s-a cheltuit la paranghelii. Aţi primit o situaţie, da sau nu?” 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu:   „am primit, sigur că am primit…” 

 

D-nul Marian Popoiu: „unde o aveţi?” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „să ştiţi că banii sunt 

publici, sunt scrişi. Îi găsiţi în hotărâre … Haideţi să trecem la punctul următor”. 

 

D-nul Marian Popoiu: „vreau copilul înapoi, parcul înapoi…” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „noi ştim de parc …” 

 

D-nul Marian Popoiu: „vreau contract între mine şi dvs. nu convenţie de 

parteneriat, nu este bună. Eu nu sunt … Vreau copilul înapoi”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „este vorba de parcul pe 

care-l făceaţi dvs. Veniţi cu o solicitare …” 

 

D-nul Marian Popoiu: „nu o am la mine acum …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „păi, nu acum. Trebuie să o 

faceţi scrisă şi să o înregistraţi la registratură, şi-i închisă registratura”. 

 

D-nul Marian Popoiu: „către cine o fac?” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „către Consiliul Local, în 

care solicitaţi concesionarea terenului respectiv”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „d-nule Viceprimar, vă rog să aveţi în 

vedere proiectare pentru 1 Decembrie şi Anghel Saligny.  

Străzile acelea suferă mult şi ştim cu toţi că este traficul greu din Focşani, 

varianta de trafic prin oraş. Haideţi să avem în vedere proiectarea pentru că acolo, 

infrastructura în urma lucrărilor a avut mult de suferit”. 

 

 

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,                         S E C R E T A R U L 

                    Ioan-Liviu Oloeriu                              MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                           Eduard-Marian Corhană 
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