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       MUNICIPIUL FOCSANI    
         CONSILIUL LOCAL    
 
   
 
 
        

P R O C E S    V E R B A L 
din  25 iunie 2015 

 
 

 
    Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul 
Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului 
Focşani. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide 
şedinţa ordinară din 25.06.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 
nr.916/19.06.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 17 consilieri.  

Absentează d-nii consilieri locali: Ionel-Gabriel Necula, Dorian Alexandrescu, 
aflaţi în concediu de odihnă, Dragoş-Puiu Horhocea, aflat în delegaţie şi Tudorel-Daniel 
Trofin care urmează să ajungă. 
 Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este astfel 
îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune votului 
procesul verbal al şedinţei ordinare din 28.05.2015. 

Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 17 voturi „pentru”. 
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune votului 

procesul verbal al şedinţei de îndată din 12.06.2015. 
Nu sunt discuţii şi se aprobă cu 17 voturi „pentru”. 

  
    La şedinţă participă: 
 

 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani; 
 d-na Micşunica Baciu – Director executiv Direcţia resurse umane; 
 d-na Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică; 
 d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

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

agricultură, cadastru; 
 d-na Paula Mândru – Inspector Serviciu juridic contencios; 
 d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ; 
  d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 
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 d-na Andreea Dulhan – Inspector Serviciul Urbanism; 
 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local; 
 d-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală; 
 d-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale; 
 d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică, imagine; 
 d-na Mirela Andrei - Inspector Compartiment informatică, imagine; 
 d-nul Săndel Ghiuţă – Director Serviciul public comunitar de evidenţa 

persoanelor Focşani; 
 d-nul Nelu Ioniţă-  Şef Ordine Publică Poliţia Locală Focşani; 
 d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani; 
 d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani; 
 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  
 d-na Anca Largeanu-Apostol – Director Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Focsani; 
 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;  
  d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă Socială 

Focşani; 
 d-nul Nicu Dima – Şef mecanizare - Direcţia de Dezvoltare Servicii publice 

Focşani; 
 d-nul Marian Rădulescu – Director Clubul Sportiv Municipal Focşani; 
 d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani; 
 d-nul Dan Iorgulescu – Şef Apa-Canal SC CUP SA Focşani;  
 d-nul Valentin Gheorghiţă – Director Ateneul Popular Mr.Gh. Pastia Focşani. 
 d-nul Fane Popa- Director Administraţia Pieţelor Focşani;  
 d-nul Bernard Cheere – Director SC ARTIFEX Focşani. 

 
 

         La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi 
ai mass-mediei locale. 
  
 A ajuns la şedinţă d-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin. 

Sunt 18 de consilieri prezenţi . 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „voi prezenta ordinea de zi şi 
câteva proiecte care au venit suplimentar după publicarea dispoziţiei primarului. 

Pentru operativitate, bănuiesc că toţi colegii noştri au citit ordinea de zi, o să dau 
citire doar proiectelor care vin suplimentar pe ordinea de zi şi o să supun apoi aprobării 
dvs. introducerea acestora pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi”.  

 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie prezintă proiectul ordinii de zi care 

cuprinde 23 puncte: 
 
Secţiunea I – proiecte de hotărâri  
 
1. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 
municipiului Focşani nr.38/2015 privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului 
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unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile preuniversitar de stat 
finanţate din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015; 
                                                             
2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect 
tehnic de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Puncte de alimentare cu energie 
electrică în Perimetrul istoric Piaţa Unirii municipiul Focşani; 
                                                
3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare instalaţie termică sediu Direcţia de Dezvoltare 
Servicii Publice Focşani, str. Mărăşeşti nr. 76 municipiul Focşani”; 
 
4. proiect de hotărâre privind aprobarea radierii din evidenţele contabile ale 
municipiului Focşani a debitului în sumă de 3.840.697,28 lei reprezentând 
contravaloarea investiţiei „Finalizare faţade blocuri în municipiul Focşani” 
                                                  
5. proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor 
datorate bugetului local, depuse de Lăutaru Luminiţa, cu domiciliul în Focşani, Aleea 
Căminului nr. 12, ap. 20, Aniţei Viorica, cu domiciliul în Focşani, str. Mare a Unirii nr. 
10, ap. 13 şi Chelaru Dorina cu domiciliul în Focşani, str. Cartier CFR nr. 2, ap. 39; 
                                                             
6. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului local al municipiului Focşani nr.102/2015 privind aprobarea organigramei, 
statului de funcţii şi numărului de personal pentru Primăria municipiului Focşani, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
7. proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a candidaţilor ce 
urmează a fi propuşi de Consiliul local al municipiului Focşani pentru 5 funcţii de 
membri ai Consiliului de Administraţie în vederea modificării formei juridice a 
Societăţii Comerciale CUP Salubritate din societate cu răspundere limitată în societate 
pe acţiuni; 
 
8. proiect de hotărâre privind însuşirea completărilor şi modificărilor aduse anexei la  
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 168/2012 privind însuşirea 
Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani, 
modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.106/285/2012, 
nr.139/318/2012, nr.178/357/2012, nr.198/377/2012, nr.22/2013, nr.46/2013, 
nr.80/2013, nr.131/2013, nr.188/2013, nr.212/2013, nr.256/2013, nr.276/2013, 
nr.49/2013, nr.381/2013, nr.28/2014, nr.38/2014, nr.93/2014, nr.122/2014, 
nr.187/26.06.2014, nr.277/30.10.2014, 54/26.02.2015 şi nr. 112/30.04.2015; 
 
9. proiect de hotărâre privind  aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de 
atribuire în proprietate a unei suprafeţe de teren în baza art.36 alin.(3) din Legea nr. 
18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
10. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în 
suprafaţă de 7,00 mp. situat în Focşani, str.Brăilei nr.25, ap.2, judeţul Vrancea, T.197, 
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P.10875 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Ursăchel Mariana 
şi Lensu Dănuţ; 
 
11. proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei spaţiului medical cu suprafaţa 
utilă de 132,26 mp., situat la etajul II al imobilului – Policlinica nr.II, situat în Focşani, 
str.Bucegi nr.28, judeţul Vrancea, ce aparţine domeniului privat al municipiului 
Focşani, în „spaţiu destinat formării, specializării şi perfecţionării pregătirii profesionale 
în domeniul sanitar”; 
 
12. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al 
Statului Român şi administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie în domeniul public al Municipiului Focşani şi administrarea 
Consiliului local al municipiului Focşani a imobilului situat în Focşani, str. Cuza Vodă 
nr.43; 
                                                              
13. proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Comisiei de negociere pentru 
achiziţionarea imobilului monument istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-
06416 din Focşani, str.Cuza Vodă nr.6; 
 
14. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focşani nr.60/2009 privind aprobarea criteriilor şi punctajului pentru 
stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor cu 
chirie din fondul locativ de stat precum şi a listei cu actele necesare pentru solicitarea 
unei locuinţe, în baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr.1275/2000 privind aprobarea 
Normelor metodologice de punere în aplicare a Legii locuinţei nr.114/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
15. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în 
Focşani, Aleea Parc nr.9, bl.67, tronson 9, ap.2 înscrisă în CF 54675-C1-U12  UAT 
Focşani către familia Apuşcăşiţei Constantin-Daniel şi Apuşcăşiţei Silvia-Narcisa; 
 
16. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în 
Focşani, Str.Ulmului nr.7, bloc 7, ap.6 înscrisă în CF 51902-C1-U2 UAT Focşani şi a 
boxei înscrisă în CF 51902-C1-U9 UAT Focşani către domnul Codreanu Silviu;   
                                                              
17. proiect de hotărâre privind aprobarea avizării functionării teraselor sezoniere 
amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Focşani; 
                                                              
18. proiect de hotărâre privind desfacerea disciplinară a contractului individual de 
muncă a d-lui Racoviţă Jalova Mihai Cosmin, inspector de specialitate în cadrul 
Aparatului permanent de Lucru al Consiliului local al municipiului Focşani, ca urmare a 
concedierii pentru motive care ţin de persoana salariatului; 
  
19. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea 
imobilului – monument istoric Casa Ferhat, cod LMI VN-II-m-B-06457 din Focşani, 
str.Republicii nr.9, aflat în proprietatea SC FYC 94 COM SRL prin Pavel Florică; 
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20. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosiţă gratuită, pe durata 
existenţei construcţiei, către Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Vrancea, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Focşani, în suprafaţă 
totală de 510 mp situat în Focşani, str.Cuza Vodă nr.43 A, în vederea creării acceselor 
principale şi secundare în sediu; 
  
21. proiect de hotărâre privind reorganizarea şi funcţionarea Ateneului Popular „Maior 
Gheorghe Pastia” Focşani; 
 
22. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului 
Focşani pe anul 2015, a sumei de 69,75 mii lei pentru premierea elevilor din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat şi sportivilor din municipiul Focşani care au obţinut 
rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare pe discipline – faza naţională, 
precum şi la campionatele sportive internaţionale şi naţionale, organizate în perioada 
iunie 2014-iunie 2015 
  
23. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.89 /11.01.2012 
privind, atribuirea de denumire noua la o strada din municipiul Focşani, în ansamblul 
rezidenţial -   DJ 204 E, Focşani-Petreşti, T 22, P 62/8; 16; 17; 18; 19. 
  
 
Secţiunea a II-a – rapoarte, informări 

1. Raportul Primarului municipiului Focşani ing. Decebal Gabriel Bacinschi privind 
activitatea desfăşurată în anul 2014 

 
Secţiunea a III a – discuţii, declaraţii politice 
 
 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu introducerea celor 6 
proiecte nominalizate şi se aprobă cu 18 de voturi “pentru”. 
  
  

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.38/2015 privind 
aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii de la 
cursurile cu frecvenţă din unităţile preuniversitar de stat finanţate din bugetul 
local al municipiului Focşani pe anul 2015; 

 
  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 
voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 161. 
 
 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuţie pentru obiectivul de 
investiţii „Puncte de alimentare cu energie electrică în Perimetrul istoric Piaţa 
Unirii municipiul Focşani; 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  16 

voturi  „pentru” şi 2 voturi „abţineri” din partea d-nilor consilieri Lilian Ilie şi 
Gheorghiţă Berbece,  devenind hotărârea nr. 162. 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare 
instalaţie termică sediu Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, str. 
Mărăşeşti nr. 76 municipiul Focşani”; 

 
 D-nul consilier Lionida Milea: „aici aş avea de întrebat asupra valorii pentru 
proiectare. 
 În proiectul precedent, unde avem instalaţiile pentru Piaţa Unirii, pentru 
proiectare se alocă o sumă de 5.000 lei. Care este un proiect mai amplu şi necesită 
probabil … 
 Dar la acest proiect, care este în valoare de 48.000 lei, proiectarea este de 5.000 
lei.  
 Probabil este o greşeală, după părerea mea, sau este o sumă prea mare şi trebuie 
să avem o lămurire la suma aceasta care-i destul de mare, pentru 48.000 lei.  
 Dacă nu, mi se pare aberant să dăm o sumă de 50.000 lei, adică 10% din 
valoare… ” 
  
 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „haideţi să vedem explicaţia şi 
apoi luăm o hotărâre”. 
 

D-na Cristina Costin: „da, aveţi dreptate dar s-a prevăzut şi suma pentru 
proiectare racord gaze, dar se poate corecta”. 

 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „d-nule consilier …”. 
 

 D-nul consilier Lionida Milea: „propun să modificăm valoarea asta într-un fel, 
pentru că rămânem cu ea aşa … şi este o centrală până la urmă de apartament de 4 
camere, 6 calorifere …. ” 
 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „faceţi o propunere concretă”. 
 
 D-na Cristina Costin: „dar nu este un apartament de 4 camere. Este …” 
 
 D-nul consilier Lionida Milea: „nu domnule, am înţeles, dar este vorba de 6 
calorifere, care le montăm şi reţeaua de …” 
 

 D-na Cristina Costin: „ nu. Staţi un pic că nu s-a înţeles …”. 
  
 D-nul consilier Lionida Milea: „…ca şi proiectare … ” 
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D-na Cristina Costin: „ nu. Nu s-a înţeles.  
Deci este vorba de 2 pompe de circulaţie, vas expansiune de 50 litri, este o 

centrală mare suplimentar. 
Ceea ce citiţi dvs., 6 corpuri de încălzire, faţă de cele existente se mai 

suplimentează cu 6 corpuri. Dar cele 6 corpuri nu constituie 5.000 lei proiectarea…”. 
 
 D-nul consilier Lionida Milea: „deci, este o centrală termică …” 
 
 D-na Cristina Costin: „este vorba de internatul unde funcţionează Direcţia de 
Dezvoltare. Ştiţi foarte bine că iarna este foarte frig. Au o centrală dar nu face faţă. Şi 
sunt mai multe echipamente. 
  Deci, nu este vorba numai de 6 calorifere. Citiţi în tot contextul”. 
 
 D-nul consilier Lionida Milea: „noi nu am comentat că nu trebuie centrala. Nu 
am zis … am zis numai că …” 
 

D-na Cristina Costin: „capacitatea este mare”. 
 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „stimaţi consilieri, eu ştiu că în 
asemenea cazuri proiectarea reprezintă undeva între 5 şi 8% din valoare. 

Cât reprezintă în acest caz, d-na Costin ?” 
 
D-nul consilier Lionida Milea: “peste 10%...” 
 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „ok…” 
 
D-na Cristina Costin: „dar v-am spus …”. 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „diminuaţi-o corespunzător la 5% 

şi cred că este acoperitor. Asta înseamnă 2.500 lei. 
D-nule consilier, este ok ?, sunteţi mulţumit, este în regulă ?” 
 
D-nul consilier Lionida Milea: “este normal. Adică 2.500 lei …” 

 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „considerăm că d-nul Milea a făcut 

un amendament, cu 2.500 lei, asta însemnând 5% din valoare”. 
 
D-nul consilier Lionida Milea: „din valoarea lucrării”. 
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier Lionida 

Milea, se adoptă cu 18 voturi „pentru”. 
 
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, inclusiv 

cu amendamentul formulat de d-nul Lionida Milea fiind adoptat cu cu 16 voturi 
„pentru”, şi 2 voturi „abţineri” din partea d-nilor consilieri Lilian Ilie şi Gheorghiţă 
Berbece,  devenind hotărârea nr. 163. 
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 Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 
radierii din evidenţele contabile ale municipiului Focşani a debitului în sumă de 
3.840.697,28 lei reprezentând contravaloarea investiţiei „Finalizare faţa de blocuri 
în municipiul Focşani”                 
   

D-nul consilier Lilian Ilie: „dacă ar putea să ne explice cineva …”. 
 
D-na Carmen Grosu: „este vorba de 28 de blocuri cu faţadele neterminate din 

anul 1990. Apartamentele au fost vândute către chiriaşii de la momentul respectiv, deci, 
în anii 1990. 

În anii 2002, 2004, au fost primite sume de la bugetul de stat pentru finalizarea 
faţadelor pe care statul nu le terminaseră la momentul la care au şi vândut 
apartamentele.  

Ordonanţa 19, prevedea posibilitatea acordării acestor sume.  
S-au analizat cazurile şi s-a constatat că apartamentele au fost vândute la 

momentul 1990, 1991 şi au avut în preţul de vânzare inclusă şi contravaloarea faţadei. 
Drept pentru care aceasta trebuie să fie închisă ”. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 164. 

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

cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local, depuse de 
Lăutaru Luminiţa, cu domiciliul în Focşani, Aleea Căminului nr. 12, ap. 20, Aniţei 
Viorica, cu domiciliul în Focşani, str. Mare a Unirii nr. 10, ap. 13 şi Chelaru 
Dorina cu domiciliul în Focşani, str. Cartier CFR nr. 2, ap. 39;                        
  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 165.                                                     
    

  
 Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 
nr.102/2015 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de 
personal pentru Primăria municipiului Focşani, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 166. 

 
  
 Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind declanşarea 
procedurii de selecţie a candidaţilor ce urmează a fi propuşi de Consiliul local al 
municipiului Focşani pentru 5 funcţii de membri ai Consiliului de Administraţie în 
vederea modificării formei juridice a Societăţii Comerciale CUP Salubritate din 
societate cu răspundere limitată în societate pe acţiuni; 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 167 
 

 
 Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind însuşirea 
completărilor şi modificărilor aduse anexei la  Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Focşani nr. 168/2012 privind însuşirea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Focşani, modificată şi completată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.106/285/2012, nr.139/318/2012, nr.178/357/2012, 
nr.198/377/2012, nr.22/2013, nr.46/2013, nr.80/2013, nr.131/2013, nr.188/2013, 
nr.212/2013, nr.256/2013, nr.276/2013, nr.49/2013, nr.381/2013, nr.28/2014, 
nr.38/2014, nr.93/2014, nr.122/2014, nr.187/26.06.2014, nr.277/30.10.2014, 
54/26.02.2015 şi nr. 112/30.04.2015; 
    
          Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 168 
 
 
 Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind  aprobarea 
tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în proprietate a unei 
suprafeţe de teren în baza art.36 alin.(3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
    

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 169 
 
 
 Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 7,00 mp. situat în 
Focşani, str.Brăilei nr.25, ap.2, judeţul Vrancea, T.197, P.10875 ce aparţine 
domeniului privat al municipiului Focşani, către Ursăchel Mariana şi Lensu 
Dănuţ;                                                           

 
  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 170 
 
   
 Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind schimbarea 
destinaţiei spaţiului medical cu suprafaţa utilă de 132,26 mp., situat la etajul II al 
imobilului – Policlinica nr.II, situat în Focşani, str.Bucegi nr.28, judeţul Vrancea, 
ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, în „spaţiu destinat formării, 
specializării şi perfecţionării pregătirii profesionale în domeniul sanitar”; 
           

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi  
„pentru” şi 1 vot „abţinere” din partea d-nului consilier LIlian Ilie, devenind hotărârea 
nr. 171. 
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 Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
solicitării de trecere din domeniul public al Statului Român şi administrarea 
Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 
domeniul public al Municipiului Focşani şi administrarea Consiliului local al 
municipiului Focşani a imobilului situat în Focşani, str. Cuza Vodă nr.43; 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 172. 

 
 

 Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind stabilirea 
componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţionarea imobilului monument 
istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-06416 din Focşani, str.Cuza Vodă 
nr.6; 
 

 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie:  „aici am să fac eu un comentariu. 
Având în vedere câteva aspecte de ultimă oră care au ajuns la cunoştinţa 

Consiliului Local, legat de posibilitatea autorităţii publice locale de a achiziţiona 
imobile, v-aş ruga stimaţi consilieri, având în vedere că nu l-am retras iniţial de pe 
ordinea de zi, nefiind iniţiatorul prezent, să ne abţinem şi eventual să-l reintroducem la 
şedinţa următoare, dacă va fi cazul”. 

 
 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „dacă ne puteţi preciza şi nouă care 

sunt aceste argumente”. 
 

 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „am spus. S-ar părea că există o 
prevedere care interzice autorităţilor publice să achiziţioneze asemenea imobile, pe o 
perioadă determinată. 

Nu ştim la momentul acesta. Am aflat în ultima clipă şi nefiind iniţiatorul prezent 
alegem varianta asta”. 
  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 18 
voturi  „abţinere” . 

 
 
 Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 
modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 
nr.60/2009 privind aprobarea criteriilor şi punctajului pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor cu chirie din fondul 
locativ de stat precum şi a listei cu actele necesare pentru solicitarea unei locuinţe, 
în baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr.1275/2000 privind aprobarea 
Normelor metodologice de punere în aplicare a Legii locuinţei nr.114/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „din ce cunosc, fondul acesta de 
locuinţe, fondul locativ de stat, este redus ca şi număr. 

Ştiu că repartiţiile în ultimii ani sunt foarte, foarte puţine. Aş vrea să întreb 
iniţiatorii, dacă sau gândit că vor putea aplica acest regulament şi la reînnoirea 
contractelor sau doar la locuinţele care se acordă în viitor după aprobarea acestui 
proiect”. 

 
D-nul consilier Enache Pătraşcu: „nu s-a pus problema la reînnoirea 

contractelor. Doar la cei care vor să ia locuinţă”. 
 
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17 voturi  

„pentru” şi 1 vot „abţinere”din partea d-nului consilier Tudorel-Daniel Trofin, , 
devenind hotărârea nr. 173. 

 
  
 Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în Focşani, Aleea Parc nr.9, bl.67, 
tronson 9, ap.2 înscrisă în CF 54675-C1-U12  UAT Focşani către familia 
Apuşcăşiţei Constantin-Daniel şi Apuşcăşiţei Silvia-Narcisa; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 174.                                                 
 
 

 Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în Focşani, Str.Ulmului nr.7, bloc 7, 
ap.6 înscrisă în CF 51902-C1-U2 UAT Focşani şi a boxei înscrisă în CF 51902-C1-
U9 UAT Focşani către domnul Codreanu Silviu;   
  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi   
„pentru”, devenind hotărârea nr. 175.                                                 

 
 
 Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 
avizării functionării teraselor sezoniere amplasate pe domeniul public/privat al 
municipiului Focşani; 
 
 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „eu sunt unul din consilierii care sprijină 
amplasarea teraselor sezoniere în condiţiile regulamentului aprobat de Consiliul Local. 
Numai că, am ceva rezerve că toate terasele sezoniere de pe teritoriul municipiului 
Focşani sunt amplasate şi sunt autorizate. 

În concluzie, doresc să ni se prezinte o listă detaliată cu toate terasele aprobate şi 
autorizate la zi de pe raza municipiului Focşani, pentru că sunt convins că aşa cum şi 
cetăţenii care au fost prinşi chiar şi în cadrul acestui proiect, poate că au omis, nu este 
rea intenţie, după ce primim şi noi lista să se poarte şi o corespondenţă cu ei, că au 
autorizaţiile expirate şi că funcţionează totuşi cu aceste spaţii pe domeniul public. 
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Aş vrea să mai atrag atenţia că mai sunt unele dintre ele care au şi făcut anumite 
modificări la terase şi noi în Consiliul local nu am primit nimic anul acesta. Sunt 
primele terase pe care le aprobăm”. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi   
„pentru”, devenind hotărârea nr. 176.                                                 

 
 
 Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind desfacerea 
disciplinară a contractului individual de muncă a d-lui Racoviţă Jalova Mihai 
Cosmin, inspector de specialitate în cadrul Aparatului permanent de Lucru al 
Consiliului local al municipiului Focşani, ca urmare a concedierii pentru motive 
care ţin de persoana salariatului; 
 
 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „fiindcă d-nul Jalova este prezent 
pentru prima dată în cariera noastră în sala aceasta, o să fac eu o singură remarcă. 

Consiliul local şi aparatul de specialitate al Primarului, eu cred că i-a acordat 
suficiente şanse acestui domn. Din păcate nu a înţeles ultimatumurile noastre şi am 
ajuns în situaţia neplăcută de a înceta un contract de muncă”. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 16 voturi   
„pentru” şi 2 vot „abţinere” din partea d-nilor consilieri Lilian Ilie şi Gheorghiţă 
Berbece, devenind hotărârea nr. 177.                                                 

 
 
 Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 
neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea imobilului – monument 
istoric Casa Ferhat, cod LMI VN-II-m-B-06457 din Focşani, str.Republicii nr.9, 
aflat în proprietatea SC FYC 94 COM SRL prin Pavel Florică; 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi   
„pentru”, devenind hotărârea nr. 178.                                                 

 
 

  Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 
încredinţării în folosiţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, către Ministerul 
Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, a terenului aparţinând 
domeniului public al municipiului Focşani, în suprafaţă totală de 510 mp situat în 
Focşani, str.Cuza Vodă nr.43 A, în vederea creării acceselor principale şi 
secundare în sediu; 
  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 179.                                                 
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 Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
reorganizarea şi funcţionarea Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” 
Focşani; 
 

D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „nu este vorba de un comentariu. Este vorba 
de o modificare tehnică. 

Art.10, propun să aibă următorul cuprins: alin.2 – pentru managerul Formaţiei 
Corale Tradiţionale Pastorala Focşani, încetarea contractului de management se face 
conform legii de către ordonatorul principal de credite”. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier Ioan-Liviu 

Oloeriu, se adoptă cu 18 voturi „pentru”. 
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, inclusiv 

cu amendamentul formulat de d-nul Ioan-Liviu Oloeriu, fiind adoptat cu cu 18 voturi 
„pentru”,  devenind hotărârea nr. 180. 
 
 
 Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
alocării, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015, a sumei de 69,75 
mii lei pentru premierea elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
şi sportivilor din municipiul Focşani care au obţinut rezultate deosebite la 
olimpiadele şi concursurile şcolare pe discipline – faza naţională, precum şi la 
campionatele sportive internaţionale şi naţionale, organizate în perioada iunie 
2014-iunie 2015; 
 
 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „înainte de a întreba dacă sunt 
comentarii, vreau să precizez faptul că în comisie s-a discutat despre alocarea către  
sportivii CSM 2007 Focşani şi alocarea către ceilalţi sportivi de la alte cluburi de stat 
din municipiul Focşani, s-a ajuns la o concluzie atunci, acum, având în vedere reacţiile 
şi din partea sportivilor şi antrenorilor, eu o să vă propun în numele colegilor mei să 
retragem de pe această listă toţi sportivii de la CSM 2007 Focşani, urmând ca aceştia 
împreună cu toţi sportivii şi antrenorii bineînţeles, împreună cu ceilalţi sportivi din 
municipiul Focşani să fie premiaţi o singură dată în an, la sfârşitul anului, aşa cum o 
făceam în cadrul Galei Sporturilor Vrâncene, sau Gala Sportivilor Vrânceni”. 
 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „am picat cu toţii pentru această soluţie şi aş vrea să 
propun în continuare, să rămână o regulă, ca olimpicii să fie premiaţi de Zilele 
municipiului Focşani, iar sportivii, fără olimpici de Galele Sportului Vrâncean, în luna 
decembrie. 

De asemenea, aparatul să retragă şi banii, diferenţa, până la 69 de mii lei, care 
reveneau sportivilor, să fie retraşi, păstraţi pentru Gala Sportului Vrâncean din luna 
decembrie”. 

 
 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „pe lângă această propunere pe care am 
discutat-o şi eu în cursul zilei de astăzi cu d-nul Gongu, prin telefon, cu care am avut o 
convorbire, după cum spuneam, aş mai fi avut de făcut ceva menţiuni vis-a-vis de aceste 
concursuri pe lângă olimpiadele şcolare. 
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 Vreau să ştiu în primul rând cine a alcătuit această listă, dacă din cadrul 
aparatului Primăriei, sau a venit de la Inspectoratul Şcolar?” 
 
 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „de la Inspectoratul Şcolar”. 
 
 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „pentru că, cumva nu mi se pare 
echitabil.  
 Adică, eu ştiam din şcoală şi am mai avut discuţii şi cu profesorii în ultima 
vreme. Cele mai importante concursuri, rămân totuşi olimpiadele şcolare. 
 Sunt o sumedenie de concursuri pe lângă olimpiadele şcolare şi chiar la sport, vă 
spun sincer, sunt şi olimpiade de fotbal şi de handbal. Pe lângă aceste olimpiade sunt 
diferite concursuri şi nu ştiu, dacă vă aduceţi aminte dragi colegi, sponsorizăm un 
concurs de tradiţie şi de un anumit nivel de complexitate, de matematică, la Colegiul 
Unirea. 
 Dar, totuşi, principalele rezultate ale unui copil, ar trebui să se contabilizeze la 
aceste olimpiade. 
 Nu am reuşit să înţeleg foarte clar dacă sunt diferenţe sau nu între premiile la 
olimpiadele şcolare sau premiile la concursurile naţionale. Am văzut premul I şi de 300 
şi de 400 şi la concursuri … 
 … o să vă dau voie să spuneţi la microfon ca să rămână şi la procesul-verbal, 
adică să ni se explice un pic, dacă există o diferenţiere sau numai în cuantumul acesta de 
care spuneţi dvs. că l-aţi avut în vedere”. 
 
 D-na Carmen Grosu: „lista cu propuneri a venit de la Inspectoratul Şcolar, este 
vorba de olimpiadele naţionale, faza naţională, precum şi de concursurile naţionale care 
sunt în grila Ministerului Educaţiei şi Învăţământului. 

Într-adevăr, premiile sunt mai mari la olimpiadele şcolare. 400 lei, premiul I, 350 
lei premiul II, 300 lei, 200 lei menţiunile, iar la concursuri sunt mai micuţe. Pleacă de la 
300 lei, descendent. 

Am făcut o diferenţiere între concursuri şi olimpiade”. 
 
 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „eu aş fi vrut ca această diferenţă să fie 
un pic mai mare, ca elevii să se străduiască mai mult pentru cele mai tari concursuri 
organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi să se vadă şi în momentul în care sunt 
recompensaţi în bani. 
 De obicei, nu este bine să recompensăm în bani, dar mulţi dintre aceşti copii care 
sunt foarte capabili, au şi o situţie deosebită şi aceste sume vin extraordinar de bine 
pentru ei. 
 De asta consider că ar trebui să premiem cu precădere şi într-un cuantum mult 
mai mare rezultatele la olimpiadele naţionale decât concursurile organizate”. 
 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „aveţi oricum posibilitatea să 
faceţi un amendament la proiectul de hotărâre, şi chiar vă rog pentru anul viitor să nu 
rămâneţi la stadiul de discuţie ci să faceţi şi o propunere concretă pe care o să o 
discutăm”. 

 
 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „dacă-mi permiteţi …”. 
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 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „eu v-am ascutat, cu răbdare până 
la sfârşit. 
 Cât despre sportivi, pot să vă spun că ne vom uita şi noi cu atenţie pe criteriile de 
acordare acelor premii, pe grila întocmită şi pe care până acum unii dintre sportivi au 
fost avantajaţi şi alţii dezavantajaţi, şi vom aşeza această grilă într-o asemenea manieră 
încât să mai avem diferenţe între cluburile departamentale şi cluburile care nu sunt 
departamentale. 
 Dar asta este o discuţie pe care o s-o facem pe parcursul acestui an, aşa că la 
sfârşitul anului când vom face premierea sportivii cei mai buni din municipiul Focşani, 
indiferent de la ce club sunt ei, să primească şi recunoaşterea financiară dacă vreţi a 
eforturilor de pe parcursul anului acesta”. 
 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „stimaţi colegi, eu nu sunt de acord cu 
propunerea d-nului consilier Trofin. Şi vă spun şi de ce.  

Am avut, şi vă dau un exemplu foarte clar anul trecut. Exemplul cel mai clar, 
concursul Internaţional de neuroştiinţe. Unde am avut un elev participant de la Colegiul 
Unirea, nu a fost vorba de olimpiadă, nu este un obiect de studiu în niciun liceu din 
România, neuroştiinţa. Pur şi simplu acest copil a fost un autodidact. L-a ajutat şi 
profesorii într-adevăr foarte mult.  

Asta ce ar însemna, să nu-l mai premiem, sau să nu-l băgăm în seamă ? 
Mai nou, Concursul Internaţional de Robotică. Iar nişte copii minunaţi care din  

proprie iniţiativă… 
Deci, vă rog să vă gândiţi foarte bine la ceea ce premiem şi la ceea ce nu 

premiem. 
Nu cred că putem face o diferenţiere între un copil care a muncit mai mult sau 

mai puţin. Nu putem să ştim lucrul acesta”.  
 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „de acord cu d-nul consilier viceprimar 
Marius Iorga, dar să evidenţiem aici doar concursurile care nu se regăsesc la olimpiade 
pentru premierea, egală pentru rezultate excepţionale, dar vă citesc pentru lista de astăzi, 
d-nule coleg, engleză, geografie, informatică, franceză, limba română. 
 Deci, discutăm doar despre obiecte care se studiază în şcolile noastre. 
 Şi pot să fac şi un amendament pentru astăzi, ca să nu mai fiu acuzat că vorbesc 
fără acoperire.  
 Să pornim grila de la 200 lei, de la jumătatea premiilor date pentru olimpiadele 
naţionale”. 
 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „ok, dar vă rog să indicaţi şi sursa 
venitului”. 

 
 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „nu, sursa înseamnă că ne rămân nişte 
bani, d-nule consilier”. 
  
 Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „aţi mişcorat-o”. 
 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „da, am mişcorat-o pentru premiile, pe 
lângă … pentru premiile la olimpiade, nu pentru celelalte premii”. 
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D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „stimaţi colegi, această ierarhie şi 

propunerile au fost trimise de o instituţie de specialitate, care cred că, cunoaşte cel mai 
bine, cine, ce performanţe şi ce recompense ar trebui să primească. 

Să începem acum şi să diminuăm unui premiant naţional pe motivul că a fost la 
un concurs naţional şi nu la olimpiada naţională nu mi se pare un element foarte bine 
aprofundat, mai ales că există deja diferenţe. 

Din punctul meu de vedere, nu voi vota amendamentul colegului meu”. 
 
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „o să întăresc un pic ce a spus d-nul 

consilier Oloeriu. 
La Ministerul Învăţământului există două mari categorii de concursuri, care sunt 

reflectate foarte bine aici în ceea ce am primit de la Inspectoratul Şcolar.  
Deci, sunt olimpiadele scolare care reprezintă o categorie de concursuri 

extraşcolare şi acele competiţii naţionale denumite concursuri naţionale. 
S-a făcut o referire la concursurile pe care le organizează unităţile de învăţământ 

din Focşani. Hai să nu uităm că aceste concursuri, toate, sunt finanţate aproape sută la 
sută de către bugetul local. 

Deci, premiile sunt date odată. Copiii sunt recompensaţi o dată. Adică, ar fi 
incorect din partea noastră, dar să-i premiem practic de două ori. Adică cei care s-au dus 
la olimpiada naţională de fizică, dau un exemplu, sunt premiaţi o dată, şi noi îi mai 
premiem încă o dată şi pe ceilalţi pe care i-am mai premiat o dată la evenimentul 
respectiv. 

Mai mult decât atât, înjumătăţirea sumei la ceilalţi cu 30%, mi se pare, o chestie 
care nu este corectă pentru copiii respectivi. 

Să nu uităm, să ştiţi că se pregătesc intens inclusiv şi in vacanţă. Şi câţi bani le 
dăm noi acum, chiar sunt extrem de puţini. Şi aşa sunt mici sumele, acum le mai şi 
înjumătăţim, chiar este jenant”. 
 

Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „eu mă aşteptam să măriţi suma,  
de asta am avut reacţia asta. Că de regulă Consiliul local ar trebui să mărească sumele 
nu să le înjumătăţească sau să le reducă. 

Având în vedere că d-nul consilier Trofin a formulat un amendament sunt nevoit 
să-l supun la vot”. 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier Tudorel-
Daniel Trofin, nu se adoptă cu 2 voturi „pentru” din partea d-nilor consilier Tudorel-
Daniel Trofin şi Dan Buzoi şi 1 vot „împotrivă” din partea d-nului consilier Lilian Ilie şi 
15 voturi „abţinere”. 

 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie:”mai există un amendament al meu 

referitor la eliminarea din lista CSM 2007 Focşani şi a sumelor alocate pentru ei şi 
supun la vot amendamentul”. 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier  Cătălin 

Vrabie şi se adoptă cu 18 voturi „pentru”. 
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Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, inclusiv 
cu cele 2 amendamentule formulate, fiind adoptat cu 17 voturi „pentru”, şi 1 vot 
„abţinere” din partea d-nului Tudorel-Daniel Trofin, devenind hotărârea nr. 181. 
 

  
 Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
anexei nr.1 la HCL nr.89 /11.01.2012 privind, atribuirea de denumire noua la o 
strada din municipiul Focşani, în ansamblul rezidenţial -   DJ 204 E, Focşani-
Petreşti, T 22, P 62/8; 16; 17; 18; 19. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 182. 

 
 

 Secţiunea a II-a – rapoarte, informări 
1. Raportul Primarului municipiului Focşani ing. Decebal Gabriel Bacinschi 

privind activitatea desfăşurată în anul 2014. 
 
Consilierii iau act de Raportul Primarului municipiului Focşani ing. Decebal- 

Gabriel Bacinschi privind activitatea desfăşurată în anul 2014. Nu sunt comentarii. 
 

 
 Secţiunea a III a – discuţii, declaraţii politice 
 
   Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „solicit înscrieri la cuvânt pentru 
punctul discuţii şi declaraţii politice. 

Menţionez faptul că avem o solicitare din partea d-nului Marian Popoiu, care vrea 
să ne aducă la cunoştinţă o situaţie şi o să vă rog să-l ascultaţi. 

Mai avem în sală şi mi s-a adus la cunoştinţă că sunt doi reprezentanţi ai Clubului 
Rotary Varana Focşani, care la fel vor aduce la cunoştinţă Consiliului local, o situaţie de 
fapt sau o propunere a dumnealor”. 
 

Se înscriu la cuvânt: d-na consilier Elena-Luminiţa Balaban, d-nii consilieri: 
Marius-Eusebiu Iorga, Vasile Vasiloiu şi Bogdan-Emilian Matişan.  

 
D-nul Marian Popoiu: „cred că majoritatea mă cunoaşteţi. Pentru cei care nu mă 

cunosc, mă numesc Marian Popoiu, sunt din Cetate. 
D-nilor consilieri, ştiţi probabil că am luat în parteneriat cu Primăria 160 mp. de 

teren între blocuri, pentru amenajarea unui parc. L-am amenajat, i-am făcut şi 
sistematizare pe verticală, am plantat trandafiri, arbuşti, gard din prisme de lemn şi inel 
de apă suspendat pe pistă de lemn de 40 metri liniari. 

Am reparat caminul de vizitare, căminul de vane, am montat acolo un dulap 
metalic pentru scule şi unelte, dar răuvoitorii îmi strică lucrările, practic mi-a distrus 
instalaţia de apă. Am făcut la Poliţie sesizare, aştept acum să-mi comunice cine este 
persoana. 

Eu ştiu cine este, dar nu am dovezi”. 
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 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „am fost împreună şi am stabilit nişte lucruri.  
 Nu s-au rezolvat acele lucruri pe care le-am stabilit atunci când am fost la faţa 
locului ?”. 

 
D-nul Marian Popoiu: „nu s-a rezolvat nimic”. 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „păi cum, nu vi s-a dat drumul ? Noi trebuia 

să vă dăm apă, nu ? ” 
 
D-nul Marian Popoiu: „nu. Car apă cu maşina mea …” 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „staţi un pic. Cine v-a stricat, ce v-a stricat? ” 
 
D-nul Marian Popoiu: „nu ştiu. Să spun eu persoana respectivă ? 
Nu am dovezi. Şi nu pot să-i iau eu la întrebări. Sunt organe specializate care pot 

să facă aşa ceva”. 
 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „d-nule Popoiu, iertaţi-mă, dvs. să 

ne spuneţi ce doleanţă aveţi vis-a-vis de Consiliul local, că altfel ne învârtim în cerc”. 
 
D-nul Marian Popoiu: „vreau un proces verbal de inventar între mine şi Consiliul 

local, cu ceea ce am făcut eu acolo, cu lucrările fizice şi valorice. Ce valoare are. Ca să 
pot să reclam şi eu.  

Aşa, mi se poate spune că nu am avut nimic acolo. Cum pot să dovedesc eu. Nu 
pot să dovedesc în nici un fel.  

Există modalitate. Este problema de voinţă”. 
 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „alt capăt de cerere mai aveţi ?”. 
 
D-nul Marian Popoiu: „am destule.Vă rog să aveţi răbdare”. 
 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „vă rog să înţelegeţi că mai sunt şi 

alţi cetăţeni care vor să mai discute şi nu aş vrea să dureze foarte mult discuţia dvs.” 
 
D-nul Marian Popoiu: „dacă vreţi să mă ascultaţi, trebuie să aveţi un pic de 

răbdare. Nu pot să vorbesc mai repede de atât”. 
 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „ok”. 
 
D-nul Marian Popoiu: „nu prea le am eu cu vorbitul, şi nu ştiu să meşteşugesc 

cuvintele, dar o să înţelegeţi ce vreau să vă spun. 
Aş vrea să vă întreb d-nule Primar dacă cineva notează problemele … ce spun eu 

acum, dacă se face un proces verbal”. 
 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „se înregistrează”. 
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D-nul Marian Popoiu: „am citit în ziare de femei abuzate de către bărbaţii lor beţi. 
Fug cu copiii în braţe. D-nilor este o problemă foarte serioasă. 

Construiţi vă rog din banii pe care-i aveţi … femeile abuzate de bărbaţii beţivi. 
Sunt multe, să ştiţi. 

Eu am fost acolo, la Cămin odată, să ştiţi că m-am speriat ce am văzut acolo,  
m-am îngrozit” 

 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „d-nule Popoiu, haideţi că 

discuţia, deja se lungeşte şi sunt chestiuni care nu sunt de competenţa Consiliului local 
… ” 

D-nul Marian Popoiu: „ba sunt …” 
 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „d-nule Popoiu, aceste lucruri …”, 
 
D-nul Marian Popoiu: ”ba sunt …” 
 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „eu v-am ascultat şi v-am 

acordat…” 
 
D-nul Marian Popoiu: „vă rog frumos, lăsaţi-mă să vorbesc …” 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „nu aveţi voie, în primul rând să discutaţi în 

Consiliul local.  
Aceste probleme, dacă dvs. vreţi să le ridicaţi, le ridicaţi în comisii. Ca să ştiţi 

care-i treaba …” 
 
D-nul Marian Popoiu: „păi, comisia m-a trimis aici …” 
 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „d-nule Popoiu, vă rog un pic să 

fiţi atent la ce vă spun eu şi o să înţelegeţi că nu-i rea voinţă. 
Aţi spus la început că vreţi să ne aduceţi la cunoştinţă o situaţie care ţine de 

Consiliul Local.  
Prima problemă de pe ordinea de zi am înţeles-o. Am luat cunoştinţă despre ea. O 

să vedem.  
Compartimentul de specialitate va face în aşa fel încât să încheiem acel proces 

verbal dacă el se poate încheia. 
Mai departe, restul problemelor pe care le aveţi, dacă nu au legătură cu activitatea 

strictă a Consiliului local, nu este momentul şi nici cadrul să le aduceţi la cunoştinţă. 
Noi suntem într-o şedinţă de Consiliu local, şi este imposibil ca fiecare cetăţean 

în timpul şedinţei …” 
 
D-nul Marian Popoiu: „suntem într-un stat capitalist …” 
 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „este adevărat …” 
 
D-nul Marian Popoiu: „d-nule Vrabie …” 
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D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „d-nule Popoiu. Nu aveţi voie în primul 
rând să ridicaţi vocea. Ascultaţi-mă pe mine un pic. 

Într-adevăr, problemele pe care le ridicaţi nu sunt de competenţa Consiliului 
local.  

Dar vă rog frumos, mâine dimineaţă, la ora: 8, să veniţi la mine. Vă aştept la mine 
la birou şi vă promit în faţa tuturor că suntem …” 

 
D-nul Marian Popoiu: „vă mai spun două …” 
 
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „nu suntem la piaţă”. 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „d-nule viceprimar, dacă vine, să vină şi cu 

preşedintele asociaţiei de proprietari…” 
 
D-nul Marian Popoiu: „păi nu pot să vin, că era să-l bag în puşcărie. 
A vândut spaţiile de la parter şi când am cerut documentaţie …” 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „dvs. aveţi un reprezentant al locatarilor şi din 

acest motiv vă rugăm, ales în mod democratic, aşa cum spuneţi dvs. … veniţi împreună 
şi discutăm. 

Vă promit că stăm de vorbă”. 
 
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „vă ofer mâine o oră, la dispoziţia dvs. 

pentru a …” 
 
D-nul Marian Popoiu: „de când am pus pancardele aici, pe str.Dionyssos, 

Antrepozite, nu arunca gunoiul animalule, nu se mai aruncă gunoi.  
Din 400 de saci care se aruncau acolo, de 2 luni, de abia sunt 4 saci acum. Se 

poate. 
Aş vrea să rog un domn consilier să mă ajute la parc. Să facem împreună ceva 

acolo. Că, când eşti doi, munca-i mai plăcută, mai …” 
 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „d-nul Lilian, că este de la Partidul 

Verzilor şi poate să vă ajute”. 
 
D-nul Marian Popoiu: „d-nul Lilian, vă numiţi? ” 
 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „d-nule Popoiu, au mai fost două. 

Haideţi permiteţi-ne să ne continuăm lucrările”. 
 
D-nul Marian Popoiu: „nu mai daţi bani la biserici. Şi faceţi casa pentru femei 

abuzate. Vă rog frumos. 
Asistenţa tehnică o dau eu gratis”. 
 
D-nul Bernard Cheere (traducerea este asigurată de d-na Mirela Andrei): „bună 

ziua tuturor. Nu vorbesc româneşte dar se va asigura traducerea. 
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Mă numesc Bernard Cheere, sunt directorul general de la Artifex Focşani, în 
ultimii 5 ani, şi deasemenea sunt un membru al Clubului Rotary Varana Focaşni. 

Pe 7 iulie ne dorim să organizăm prima ediţie a Festivalului de Blues din Focşani, 
care se va desfăşura la Teatru. 

Avem 2 obiective prin organizarea acestui eveniment caritabil.  
În primul rând în interiorul teatrului, biletul se va plăti 75 lei, în ideea de a se 

strânge bani pentru cumpărarea unui pian şi de aceea vă recomand cu căldură să 
cumpăraţi bilete că deja am vândut 200 de bilete în ultimele 2 zile. 

Motivul pentru care mă adresez dvs. astăzi este  că am dori să facem festivalul 
public şi cetăţenilor din Focşani. Să aibă ocazia să-l vizioneze şi de aceea ne-am dori să 
organizăm afară, în afara teatrului, la exterior, 2 ecrane foarte mari pe care să poată ... 

Am anticipat puţin. Aşa cum vă spunea, ar vrea să se instaleze 2 ecrane, de aceea 
vă cere aprobarea. Dacă nu, va trebui să găsească dumnealor finanţare pentru aceste 2 
ecrane. 

Şi dacă sunteţi de acord, în anii viitori ne-ar plăcea să extindem festivalul şi să 
ajute la crearea unei bune imagini pentru municipiul Focşani. 

De aceea, sper că vom avea un răspuns pozitiv din partea dvs. pentru a putea 
deveni o tradiţie la Focşani, organizarea acestui festival. 

Vă mulţumesc”. 
 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: ”mulţumim frumos. Este o 

chestiune care ţine mai puţin de Consiliul local, ţine mai mult de partea executivă.  
O să analizăm situaţia asta şi cât mai repede, sper, să fim în măsură să vă dăm un 

răspuns”. 
 
D-na consilier Elena-Luminiţa Balaban: „zilele trecute a apărut în presa locală, 

un articol referitor la declaraţiile de avere, în care eu eram nominalizată ca fiind 
singurul consilier care nu şi-a depus declaraţia de avere. 

Aş dori ca aparatul, să explice de ce declaraţia mea nu a putut fi văzută de presa 
interesată şi de ce s-a întâmplat ca eu să fiu nominalizată …”    

 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „să înţeleg că dvs. aţi depus …” 
 
D-na consilier Elena-Luminiţa Balaban: „bineînţeles. Da” 
 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „ok. Probabil, este o eroare 

tehnică. 
Vă rog …”. 
 
D-na Cristina Dăscălescu: „declaraţia de interese, figura pe site, în schimb, era 

greşit anul. Figura în 2014, însă declaraţia era ataşată, cea pe 2015. 
Dacă cineva a studiat pe site în ziua respectivă, când a fost publicat ziarul, la 

deschiderea link-ului, se deschidea declaraţia pe 2015”. 
 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „în regulă ?” 
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D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „aş dori să întreb, dacă s-au găsit ceva 
soluţii, vis-a- vis de discuţia noastră din comisie cu parcările pe care noi le închiriem 
cetăţenilor din municipiul Focşani. 

Şi mă refer strict la dreptul de a pune în folosinţă, în mişcare, iar maşina de 
ridicări sau alte metode prin care putem constrânge cetăţenii care nu respectă  legea şi 
dreptul de proprietate, a celor care au închiriat”. 

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

vă informam şi marţi la comisii, propunerea de proiect de hotărâre prin care modificam 
conform sugestiilor şi a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, a fost înaintat la 
Direcţia de Dezvoltare, urmând ca dumnealor să facă propuneri. 

În ceea ce priveşte a doua temă a mea de casă, să zic, pe care mi-aţi încredinţat-o 
marţi, este vorba de ridicări de auto. 

Studiind portalul, atât a Avocatului Poporului, cât şi de la Înalta Curte, 
 într-adevăr, dosarul a rămas în pronunţare, pe 25 mai 2015. Hotărârea nu a fost 
redactată şi comunicată. 

Din punctul meu de vedere, nefiind comunicată, astăzi, când discutăm se poate 
proceda la ridicări, sau se pot continua activităţile de ridicare a autoturismelor parcate 
ilegal, conform Hotărârii Consiliului local, aşa cum a fost adoptat anterior”. 

 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „chiar astăzi m-am confruntat cu o situaţie, şi 

vreau să vă informez şi pe dvs. să ştiţi de treaba aceasta. 
La ora 11, trebuia să turnăm asfalt în parcare în Sud. Cu toate că cei de la Poliţia 

Locală cu o zi înainte au pus fluturaşi pe maşinile respective, cetăţenii nu le-au mutat de 
acolo. Şi suntem obligaţi în astfel de situaţii să intervenim pentru a le muta. 

Nu le ducem nicăieri. Nu luăm nici un ban pentru treaba aceasta. Efectiv le 
mutăm ca să le putem da front de lucru celor de la Vega. 

Şi din acest motiv, domnii de la Direcţie, vreau să înţeleagă următorul lucru. 
Astfel de acţiuni, vă rog frumos să le nominalizaţi foarte bine. Se vor plăti, că suntem 
obţigaţi să punem la dispoziţia constructorului terenul liber de orişice sarcini. 

Am vrut să informez şi Consiliul local, să ştie despre acest lucru. 
Deci, chiar dacă o să aprobe sau nu o să aprobe, noi la ora asta suntem în situaţia 

în care anumite maşini să le mutăm dintr-un loc în altul, fără ca cel care a lăsat maşina 
acolo să plătească bani”. 

 
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „şi dacă-mi permiteţi d-nule Primar şi d-

nule Preşedinte, aş mai adăuga un lucru ţinând cont că … şi cer ajutorul şi mass-mediei, 
să facă cunoscut cetăţenilor că este o rugăminte în primul rând ca aceste autovehicule să 
fie mutate după ce au fost înştiinţaţi. 

Astăzi, aşa cum a spus şi d-nul Primar, în afara faptului că au dat dovadă de 
ignoranţă, să nu zic altceva, şi pentru nişte lucruri pe care noi vrem să le facem, să le 
organizăm la ei în cartier”. 

 
Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie: „eu înţeleg din cuvândul d-nului 

Secretar, că hotărârea Consiliului local este valabilă, produce efecte, şi în consecinţă, aş 
ruga Direcţia şi compartimentul care are maşina respectivă să-şi facă datoria. 
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Atenţie, nu vorbim aici de nu ştiu ce ridicări abuzive, ci vorbim de ridicări acolo 
unde situaţiile chiar o impun. 

Vorbim de ridicări de pe locurile închiriate de alţi cetăţeni din municipiul 
Focşani, ocupate acum cu acest zvon în mod abuziv de către cetăţeni cu mai puţin bun 
simţ, sau chiar am avut situaţii, semnalate de d-nul viceprimar de locuri de parcare 
pentru persoanele cu handicap ocupate de cetăţenii municipiului Focşani care nu aveau 
dreptul să parcheze acolo şi pe care angajaţii de la Direcţie, neştiind exact care este 
situaţia juridică au refuzat să le ridice”. 

 
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „este posibil ca unii dintre cetăţeni să nu 

fi lăsat maşinile din rea voinţă. 
Vă dau exemplu. Eu sunt plecat de duminică din localitate, m-am întors astăzi şi 

am avut o maşină parcată care nu putea decât să fie ridicată, pentru că nu am lăsat cheia 
la nimeni. 

Adică, ar trebui să ne gândim şi noi d-nule Primar un pic mai înainte, şi Poliţia 
Locală să pună cu 2-3 zile chiar, că unii dintre ei nu au fost acasă, poate nu au coborât 
între timp, sau poate s-au simţit rău. Sau poate sunt alte lucruri pentru care nu au putut  
să ridice maşina. 

Şi dacă tot am ajuns la capitolul lucrări în Sud, aş vrea să vă supun atenţie o 
situaţie pe care mi-a semnalat-o cetăţenii de la I.2, dacă mi-aduc bine aminte. 

Pe str.Constructorului, prima alee în dreapta, care nu este reparată. Mai mult de 
atât, au intervenit cei de la DIGI şi au coborât cablurile în subteran, foarte bine, aşa 
trebuie făcut, dar, nu au reparat aleile în spatele lor.  

Poate d-nul Primar ne lămureşte că dumnealor erau foarte contrariaţi că au primit 
răspunsuri în cele mai diverse forme şi nici unul nu era, lăsaţi că se va rezolva. 

Ba că nu a fost prins în proiect, ba că la momentul elaborării proiectului aleea era 
într-o stare foarte bună. Diverse răspunsuri pe care ni le-au prezentat dumnealor şi aş 
vrea să lămurim aspectul acesta astăzi. 

Dacă nu este prins în proiect, poate gândim o alocare la rectificare bugetară prin 
care aşa cum ne dorim acest cartier Sud, când îl terminăm, să-l terminăm cu totul. 

Şi aş mai atrage atenţia acolo, pentru că s-a lucrat pe spaţiul verde şi aleea nu este 
făcută să avem grijă şi pentru CUP Salubritate amenajările acelea pentru tomberoane 
pentru că arată foarte rău, plus că am mai văzut eu un canal, nu ştiu cui aparţine, nu era 
brand-uit, unde era o groapă lângă, pe care au mascat-o într-un fel aşa cu o jumătate de 
şpalet de de beton. 

Este periculos şi pentru copiii care se joacă acolo. Adică, dacă tot facem nişte 
eforturi d-nule Primar, să scoatem Sud-ul acesta la capăt, haideţi să încercăm să-l facem 
cum trebuie. 

 Aştept un răspuns să vedem ce se întâmplă cu acea alee”. 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „cu cei de la Vega şi cu cei care au ei 

subcontractate lucrările, executăm numai ce este în PIDU. 
Noi am făcut o situaţie de lucrări,  pentru acele lucrări care nu au fost prinse în 

această documentaţie. 
Am încercat să obţinem bani pentru ele, tot din fonduri europene. Nu au fost de 

acord şi în aceste condiţii, va trebui să alocăm o anumită sumă de bani de la bugetul 
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local pentru finalizarea anumitor străzi sau lucrări care nu au fost prinse în aceste 
documentaţii. 

Avem de exemplu, toate capetele de străzi de intrare în Sud. Constructorului, 
Stadionului. Porţiunea aceea de unde se intersectează cu ieşirea din parcarea din Aleea 1 
Iunie şi până în stradă, este până aici, până în peretele acela din spate. Astea ar trebui să 
le facem noi printr-o notă de comandă, sau să le scoatem la licitaţie din nou, nu au fost 
prinse în aceste documentaţii. 

Sunt anumite lucrări care nu au fost prinse în documentaţii şi va trebui acum să 
venim noi suplimentar să plătim astfel de lucrări”. 

  
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin:  „o singură observaţie. 
Să ne spuneţi, ştiu că am alocat la momentul buget nişte bani pentru sistemul de 

iluminat, care ne doream noi să-l facem, care nu a fost prins de fapt şi de drept. 
În ce stadiu suntem şi cu …”. 
 
 D-na Costin: „… este la faza de obţinere avize şi proiectare, … numai pe 

str.Constructorului şi Stadionului, jumătate”. 
 
D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „am să vă aduc la cunoştinţă, exact cum am 

vorbit şi în comisie de situaţia calculatoarelor de la Liceul Pedagogic. Ştim foarte bine 
că reţeaua este perimată şi pune în pericol desfăşurarea examenelor. Cred că ar trebui 
luată o decizie de reîmprospătare a acestor unităţi. 

 De asemeni vreau să vă aduc la cunoştinţă o situaţie de la Sala Polivalentă care 
este.  

De la ora 21,30 când se întunecă, în permanenţă, un forfot de lume, peste tot 
biciclişti, copii,  oameni care se odihnesc pe bănci, şi stau într-un întuneric deplin. Nu 
există nici un bec în zona respectivă. 

Aş avea rugămintea să putem face ceva pentru oamenii aceia care vin de le 
muncă şi se odihnesc acolo. 

De asemeni, dacă tot vorbim de Sud, aş vrea să vă aduc la cunoştinţă o situaţie 
generată de câţiva oameni de la blocurile ANL-ului, care şi-ar dori să avem în viitor în 
atenţie, o situaţie de a dezvolta o piaţă agroalimentară în zona ANL_urilor de la Sud. 

Vor să facem ceva, bănuiesc, în zona stadionului sau orientat probabil şi aş vrea 
să … Ei se gândesc să închidem piaţa mică de acolo şi să construim ceva frumos şi 
valoros pentru Focşani. O zonă care să le fie mai uşor, decât în piaţa mare, să facă 
cumpărături mai rapide”.  

 
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „cetăţeni din zona cvartalelor de 

blocuri curpinse între str. Cezar Bolliac şi str.Al.Vlahuţă, reclamă că de mai bine de 2 
săptămâni, apa caldă nu curge. Şi profit de ocazie că este d-nul director Manole 
Merchea în sală, poate îşi notează şi poate … sau dacă ştie de ce se întâmplă lucrul 
acesta. Poate ne poate spune, ca să transmitem şi cetăţenilor. 

Apa la robinet curge, dar este doar rece. Stau trei ore cu apa deschisă. Au 
încercat, au făcut un test. Au lăsat apa să curgă pe banii cetăţeanului, trei ore şi nu a 
venit apă caldă. Iar punctul termic este exact în spatele blocurilor. Deci, vorbesc de 
punctul termic care se află exact în spatele Casei Armatei. 
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Deci, cvartalele de blocuri de jur împrejurul acelui … ”. 
 
D-nul director Manole Merchea: „am înţeles.” 
 
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „ … punct termic se plâng de acest 

lucru”. 
D-nul director Manole Merchea: „acum aud de această problemă. Nu ne-a fost 

adusă la cunoştinţă de nimeni, …” 
 
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „cetăţenii nu aveau unde să se 

adreseze, pentru că la acel punct termic nu este nimeni, niciodată”. 
D-nul director Manole Merchea: „nu la punctul termic. Noi avem un dispecerat şi 

acolo se adresează toţi cei care au probleme. Iar dispeceratul ne transmite nouă, celor 
care dăm dispoziţie şi personalul nostru se deplasează acolo unde este problema”. 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „am înţeles. O să le transmit să se 
adreseze dispeceratului”. 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „d-nule consilier, vreau să vă dau un răspuns. 
Domnul director să ne spună  şi … ne-aţi promis că o să rezolvăm problema apei 

calde în zonele unde nu au.  
Printr-un circuit suplimentar … haideţi să încercăm cu acesta. Primul este 

aproape acolo, dacă se poate”. 
 
D-nul director Manole Merchea: „îl avem acum în lucru pe acesta. Facem deja în 

atelier la noi, facem branşamentele, pe care să le montăm … deci, soluţia provizorie dar 
care merge doar pe timp de vară, este, ca să folosim una din conductele de încălzire, ca 
retur. 

Avem deja la PT.25 unde am făcut experimentul acesta, funcţionează şi acum am 
început cu  PT.40 şi o să facem şi cu acesta. Pentru că avem o solicitare de la Armată. 
Au nevoie de apă caldă la popotă şi hotel sau ce mai au ei acolo”. 

 
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „deci, se ştia oarecum de situaţia 

asta”. 
 
D-nul director Manole Merchea: „da, dar nu din cauza asta.  
Nu este consum, de aceea. Au rămas foarte puţini consumatori şi atunci …” 
 
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „trei ore …”. 
D-nul director Manole Merchea: „nu trei ore. Se exagerează”. 
D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „de ce am vrut să ridic problema 

aceasta. Pentru că am constatat că printr-o adresă pe care aţi trimis-o Primăriei, situaţia 
financiară a ENET-ului, începe uşor, uşor să se redreseze, iar în perioada aceasta când 
deja există fapte bune la ENET, din punctul acesta de vedere, începeţi să pierdeţi clienţi, 
pe zone de genul acesta, nu  cred că este în regulă. 
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Aş mai vrea să ridic o singură problemă.  
Tot în zona respectivă, pe str.Al.Vlahuţă, dacă găsim o soluţie cu cei de la 

Direcţia de Dezvoltare. Vegetaţia de la arbori întunecă practic partea carosabilă şi partea 
de trotuar din acea zonă. 

Iluminatul public stradal, care de fapt dă lumină pe întreg carosabilul, practic, 
este inutil.  

De aceea eu propun, poate  găsim o soluţie cu cei de la Direcţia de Dezvoltare, să 
montăm pe acei stâlpi, 2 sau 3 lămpi care să vină un pic mai jos şi să lumineze măcar, 
doar partea de trotuar. 

Cred că 2-3 lămpi se pot găsi, măcar din recondiţionări se găsesc”. 
D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „voiam să întreb. Poate nu am înţeles, pe  

d-nul director Merchea.  
Aţi spus că folosiţi conductele de la încălzire pentru recirculare”. 
 
D-nul director Manole Merchea: „una din conducte”. 
 
D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „una din conducte. Cred că v-aţi gândit că 

aceste … se pun probleme de potabilitate, de igienă, de …” 
 
D-nul director Manole Merchea: „înainte de a da drumul la asta, noi le spălăm.  

S-au făcut analize. Nu mergem pe ochi închişi …” 
 

D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu:”s-au făcut analize. V-am întrebat, şi cred că 
aveţi şi un aviz de la organele abilitate, Direcţia de Sănătate şi Direcţia Sanitar 
Veterinară. 

Pentru că, da, este o soluţie tehnică, dar nu ştiu dacă …”  
 
D-nul director Manole Merchea: „este soluţie de avarie. Nu este o soluţie care să 

devină definitivă. Interesul nostru este să asigurăm pe cât posibil … ” 
 
D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: ”atunci, anunţaţi cetăţenii, că apa nu este 

potabilă”. 
 
D-nul director Manole Merchea: „am făcut analize la laboratorul CUP-ului şi …” 
 
D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „de curiozitate, transmiteţi şi la Primărie 

nişte copii. Şi poate mergem o echipă de consilieri, să facem o prelevare şi poate după 
aceea, plătim noi …” 

 
D-nul director Manole Merchea: „în regulă”. 
 
D-nul consilier Aurel Bâcu: „mă fac mesagerul cetăţenilor de pe b-dul 

Independenţei, Unirii şi Bucureşti. 
A venit vara şi odată cu ia au apărut motocliştii şi maşinile cu eşapamentul stricat, 

îşi încep recitalul de la ora 20, şi continuă până către ora 1-2 noaptea. 
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Sper că Poliţia noastră Locală să facă o adresă către Poliţia Rutieră, pentru că de 
multe ori, motocicliştii trec către Sud şi poliţiştii, Poliţia Rutieră trece către nord. Se 
întâlnesc, probabil se şi salută, fără nici o reacţie. 

Cetăţenii ies la balcoane pentru că nu se poate dormi cu acel zgomot de 
motociclete”. 

    
 

    Preşedinte de şedinţă d-nul Cătălin Vrabie, constată că au fost epuizate 
punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru 
participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.   
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