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ROMÂNIA  

JUDETUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCSANI    

CONSILIUL LOCAL   

   

  

        

PROCES VERBAL 

din 29 octombrie 2015 

 

 

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

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

Focşani. 

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

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

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

D-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală, 
deschide şedinţa ordinară din 29.10.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului 

Primar nr. 1690/23.10.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 19 

consilieri.  

Absentează d-nii consilieri locali: Dan Buzoi şi 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 Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală, supune 

votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 24.09.2015. 

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

D-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală, supune 

votului procesul verbal al şedinţei extraordinare din  15.09.2015. 

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

   

La şedinţă participă: 

 

 d-nul Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focşani; 

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

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

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

agricultură, cadastru; 

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

agricultură, cadastru; 

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

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

 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 
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 d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 

 d-na Andreea Dulhan – Inspector Serviciu urbanism; 

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

Consiliului local; 

 d-na Mirela Andrei - Inspector Compartiment informatică, imagine; 

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

 d-na Eugenia Drăguşanu - Inspector Compartiment Proiecte; 

 d-na Beatrice Răcoşanu – Inspector Compartiment învăţământ, cultură, sport 

şi tineret; 

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

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

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

Focşani; 

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

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

persoanelor Focşani; 

 d-nul Nelu Ioniţă - Director Poliţia Locală Focşani; 

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

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

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

Focşani; 

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

 d-nul Valentin Gheorghiţă – Director Ateneul Popular Mr.Gh. Pastia 

Focşani; 

 

 

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei locale.  

 

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

zi care cuprinde 42 puncte: 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 
 

1. proiect de hotărâre privind  validarea mandatelor consilierilor  locali, declaraţi aleşi 

la data de 15 octombrie 2015, pentru Consiliul Local al Tinerilor din municipiul 

Focşani şi declararea ca legal constituit al acestuia; 

                                                              

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

Focşani şi bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii, la 30 septembrie 2015, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi 

secţiunea de dezvoltare; 
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3. proiect de hotărâre privind aprobarea, în baza Legii nr. 34/1998, a liniilor prioritare 

pentru subvenţionarea din bugetul local al municipiului Focşani a asociaţiilor şi 

fundaţiilor care acordă servicii sociale pentru anul 2016, constituirii Comisiei de 

evaluare şi selecţionare, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, 

Grilei de evaluare, categoriile de cheltuieli eligibile, precum şi nivelul mediu lunar al 

subvenţiei care se acordă pentru o persoană asistată; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 4,00 mii lei Colegiului 

Economic „Mihail Kogălniceanu” Focşani pentru organizarea, în luna noiembrie 

2015, a Festivalului Concurs Regional-Interjudeţean de Folclor al elevilor de liceu 

„Vrancea, plai de dor”; 

 

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

Focşani pe anul 2015 a sumei de 9,00 mii lei pentru premierea câştigătorilor 

Concursului naţional de utilizare eficientă a calculatorului „Joc şi comunicare 

INFOPICI”, ediţia a XIV-a, ce va fi organizat de către Şcoala Gimnazială „Ştefan cel 

Mare” Focşani, în perioada 20-22 noiembrie 2015; 

                                                      

6. proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la şi de 

la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, din bugetele 

proprii ale unităţii de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetul local al 

municipiului Focşani; 

                            

7. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 7-9 noiembrie 2015, a 

unei delegaţii a municipiului Focşani în Oraşul Orhei, Republica Moldova, pentru a 

participa la Ziua Oraşului Orhei; 

 

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

municipiului Focşani nr. 113/2013 pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  

pentru obiectivul  de investiţii „Refacere infrastructura străzi in municipiul Focşani – 

Acces pietonal si parcaje str. Bucegi”, cu modificările ulterioare; 

                                                            

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

municipiului Focşani nr.112/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

pentru obiectivul de investiţii „ Refacere infrastructura străzi in municipiul Focşani – 

Str. Oituz” (tronsonul cuprins între Str. Mărăşti şi Cofetăria Teatru); 

 

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

municipiului Focşani nr.166/2013 pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  

pentru obiectivul de investiţii „ Refacere infrastructură străzi în municipiul Focşani – 

Str. Păun Pincio”; 

 

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

municipiului Focşani nr.301/2013 pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  

pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructurǎ strada  Toader Ţârdea în 

municipiul Focşani ”,; 
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12. proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.302/2013 pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructura strada Trotuş în municipiul 

Focşani”; 

                       

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

obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură str. Ion Basgan”- municipiul Focşani; 

                                                             

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

obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură str.Poligonului”- municipiul Focşani; 

 

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

obiectivul de investiţii „Amenajare platformă pentru serbări la Grădiniţa cu program 

prelungit nr.1 situată în Focşani, Al.1 Iunie nr.1”; 

 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cheltuielilor neeligibile necesare 

susţinerii proiectului: „Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala Alexandru Vlahuţă” 

în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 ; 

 

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

Focşani pe anul 2015; 

                                                             

18. proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe 

anul 2016 pentru funcţiile publice, centralizat la nivelul ordonatorului principal de 

credite şi din cadrul Primăriei municipiului Focşani, din instituţiile subordonate 

(Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, Poliţia Locală a municipiului 

Focşani, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului 

Focşani); 

 

19. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr.251/2015 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului 

Focşani în Consiliul de administraţie la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

din municipiul Focşani; 

 

20. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focşani nr 30/2014 privind asocierea Municipiului Focşani prin Consiliul local al 

municipiului Focşani cu Comuna Goleşti prin Consiliul local al comunei Goleşti, în 

vederea constituirii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru serviciul de 

salubrizare a localităţilor Focşani şi Goleşti, judeţul Vrancea, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

21. proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs/examen, respectiv 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul/examenul organizat în 

vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate gradul II din 

cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focşani; 
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22. 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; 

                                                             

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

al municipiului Focşani nr.276/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare, organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal ale 

Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

24. proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de înlesnire la plată a obligaţiilor 

datorate bugetului local, depuse de Călin Lucica, cu domiciliul în Focşani, str.Popa 

Şapcă nr.9 bis, ap. 17, Văsuian Costică, cu domiciliul în Focşani, str.Mare a Unirii nr. 

9, ap. 44 şi Lăutaru Radu, cu domiciliul în Focşani, str. Coteşti nr. 24; 

                                                             

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

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

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Focşani, 

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

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

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

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

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

257/2015; 

 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea 

valorificării şi, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al 

municipiului Focşani; 

 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Biblioteca 

Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a spaţiului cu suprafaţa utilă de 163,10 mp. 

din incinta Punctului Termic nr.20-Sud, ce aparţine domeniului public al municipiului 

Focşani, în vederea amenajării unei Biblioteci de cartier; 

 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică, a unor 

terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, adiacent construcţiilor 

existente, pentru extinderea acestora; 

 

29. proiect de hotărâre privind concesionarea directă  a terenului în suprafaţă de 5077 

mp. situat în Focşani, str.Vîlcele nr.15, T.125 P.6601, C.F. nr.5920N, ce aparţine 

domeniului privat al municipiului Focşani, aferent imobilului construcţii cu destinaţia 

de pichet P.S.I., gheretă paznic, depozit metalic, copertină saci, copertină metalică, 

depozit carburanţi, confecţii metalice, copertină (şopron), grup sanitar, copertină, 
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clădire (atelier) tâmplărie şi ţarc metalic (şopron) către Societatea Cooperativă 

Prodcoop Focşani, proprietar al acestor construcţii; 

 

30. proiect de hotărâre privind concesionarea directă  a terenului în suprafaţă de 2062 

mp. situat în Focşani, str.Brăilei nr.104, T.199 P.11007, C.F. nr.8984, ce aparţine 

domeniului privat al municipiului Focşani, aferent imobilului construcţie cu destinaţia 

complex producţie către Societatea Cooperativă Meşteşugărească Artcom Focşani, 

proprietar al acestor construcţii; 

 

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

suprafaţă de 42,46 mp. situat în Focşani, str.Simion Bărnuţiu nr.4, judeţul Vrancea, 

T.162, P.%8413 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Tichiriş 

Marcela; 

 

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

suprafaţă de 42,04 mp. situat în Focşani, str. Bălţi nr.1 bis, judeţul Vrancea, T.1, P.40 

ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către SC MARAVIA PROD 

SERV SRL; 

 

33. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea 

spaţiului medical – camera nr. 10/2 (nr.2 din lista anexă la HCL nr.37/2012) şi a cotei 

părţi indivize aferente, situat în incinta imobilului – Policlinica 2 din Focşani, str. 

Bucegi nr.28, et.1, înscris în C.F. nr.51464-C1-U54 a localităţii Focşani, aflat în 

proprietatea Cabinetului medical M.G. – dr. Stanciu Iuniana; 

 

34. proiect de hotărâre privind modificarea art.1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focşani nr.59/2015 privind aprobarea încredinţării către 

S.C.ENET S.A Focşani a centralei termice împreună cu instalaţiile aferente realizate 

în cadrul proiectului ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul 

Municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de 

mediu şi creşterii eficienţei energetice”, 

 

35. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unităţilor locative din blocul de 

locuinţe situat în Focşani, str.Măgura nr.123, aparţinând domeniului public al 

municipiului Focşani; 

 

36. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată şi 

modificată şi a Hotărârii Consiliului local nr.27/2015 privind aprobarea listei de 

priorităţi; 

 

37. proiect de hotărâre privind aprobarea a două  schimburi de locuinţe ANL situate în 

Focşani, Cartierul Tineretului-Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitate de titularii 

contractelor de închiriere în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată şi 

modificată; 
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38. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia 

Crăciunescu Nechita Ovidiu Adrian din imobilul situat în Focşani, str.Ulmului nr.13, 

bl.13, ap.2 în imobilul situat în Focşani, str.Ulmului nr.13, bl.13, ap.6, în conformitate 

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

 

39. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pe anul 2015, pentru 

repartizarea locuinţelor cu chirie din fondul locativ de stat, în conformitate cu 

Hotărârea de Guvern nr.1275/2000 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 

locuinţei nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

40. proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei din fondul locativ de stat situată în 

Focşani, Aleea Şcolii nr.8, bl.H8, ap.35, către familia Conduraru Tincuţa, în baza 

prevederilor Decretului lege nr.61/1990 cu modificările şi completările ulterioare; 

 

41. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării 

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

Urbanistic Zonal „Construire Clinică de Gastroenterologie şi interne, împrejmuire” 

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

                                                              

42. însuşirea procesului-verbal pentru alegerea primarului, viceprimarilor şi a 

secretarului Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Focşani; 

 

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

 

 Sunt discuţii referitoare la ordinea de zi şi anume : 

 

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

4 proiecte şi anume:  

 

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

Consiliului local al municipiului Focşani nr.102/20154 privind aprobarea organigramei, 

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

modificările ulterioare; 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cheltuielilor neeligibile necesare 

susţinerii proiectului „Reabilitare şi modernizare spaţii publice urbane în zona de acţiune 

sud-est” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013; 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unei suprafeţe de 2604 mp 

din imobilul 338 Focşani din domeniul public al Statului Român şi administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale în domeniului public al municipiului Focşani şi 

administrarea Consiliului local al municipiului Focşani în vederea amenajării unui drum 

de acces; 
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4.proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC TRANSPORT 

PUBLIC SA Focşani; 

 

Se supune la vot ordinii de zi, cu cele 4 amendamente, respectiv introducerea 

proiectelor nr.43, 44, 45, 46 şi se aprobă cu 19 voturi „pentru" .  

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

şedinţa de astăzi, am rugămintea, fiind un număr mare de proiecte şi nu aş vrea să 

stabilim un număr de minute, dar să ne limităm luările de cuvânt, undeva în 2 minute, 

cred că putem să spunem ce avem de spus şi iarăşi să evităm luările de cuvânt în 

cascadă.  

Ne referim strict la proiectul în discuţie, pentru că altfel se va pierde timpul”. 

 

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

mandatelor consilierilor locali, declaraţi aleşi la data de 15 octombrie 2015, 

pentru Consiliul Local al Tinerilor din municipiul Focşani şi declararea ca legal 

constituit al acestuia; 

D-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală: 

„pentru operativitate, o să citesc Jurământul, iar fiecare membru al Consiliului local al 

Tinerilor, va trece şi va jura pe Biblie, cu mâna dreaptă”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „îi invit aici pe cei 21 de 

consilieri locali ai Consiliului Local al Tinerilor pentru a depune jurământul". 

 

 D-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală: dă 

citire jurământului şi fiecare consilier local pronunţă cuvântul „Jur” la auzul numelui 

său. 

 

 D-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală: dă 

citire listei de consilieri locali tineri: 

 1. Voineag Alina Elena – Colegiul Naţional „Unirea” - Jur; 

 2. Grigore Gabriela Valentina - Colegiul Naţional „Unirea” - Jur; 

  3. Andrei Ana Maria - Colegiul Naţional „Unirea” - Jur; 

 4. Marcu Teodor – Colegiul Naţional „Al.I.Cuza” - Jur; 

 5. Anghel Alina Aurelia - Colegiul Naţional „Al.I.Cuza” - Jur; 

 6. Nicoară Raluca Elena – Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” - Jur; 

 7. Grogoraş Alexandra Iulia - Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” - Jur; 

 8. Postolache Marta Loredana - Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” - 

Jur; 

 9. Paşcovschi Andreea Cătălina – Liceul cu Program Sportiv -  Jur; 

 10. Bălan Ana Maria Raluca – Liceul Pedagogic „Spiru Haret” - Jur; 

 11. Bălăceanu Valentina Denisa - Liceul Pedagogic „Spiru Haret” – Jur; 

 12. Vaida Diana Roberta - Liceul Pedagogic „Spiru Haret” - Jur; 

 13. Popa Andrei Ciprian – Liceul de Artă „Gheorghe Tăttărăscu” – Jur; 
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 14. Luca Iuliana Laurenţia – Colegiul Tehnic „Valeriu D.Cotea” - Jur; 

 15. Milea Andreea - Colegiul Tehnic „Valeriu D.Cotea” – Jur ; 

 16. Porumboiu Ioana Alexandra – Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Jur; 

 17. Bobeică Irina - Colegiul Tehnic „Ion Mincu” - Jur; 

 18. Iliescu Cătălina Violeta – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” - Jur; 

 19. Sîrbu Sabin Daniel – Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” - Jur; 

 20. Ceauşoglu Narcis Eduard - Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” - Absent; 

 21. Dumitrache Daniel – Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” - Jur. 

 

  Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „vă rugăm să vă retrageţi 

pentru a vă alege dintre dvs. primarul, viceprimarul şi secretarul”.  

 

 A venit la şedinţă d-nul consilier Dan Buzoi. 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 275. 

 

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

execuţiei bugetului local al municipiului Focşani şi bugetului instituţiilor 

finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, la 30 

septembrie 2015, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare; 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „d-na Carmen Grosu ne rămăsese 

datoare cu o informaţie”. 

 

D-na Carmen Grosu – Director executiv - Direcţia Economică: „am pregătit  

situaţia solicitată”. 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.276. 

 

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

în baza Legii nr. 34/1998, a liniilor prioritare pentru subvenţionarea din bugetul 

local al municipiului Focşani a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii 

sociale pentru anul 2016, constituirii Comisiei de evaluare şi selecţionare, a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, Grilei de evaluare, 

categoriile de cheltuieli eligibile, precum şi nivelul mediu lunar al subvenţiei care 

se acordă pentru o persoană asistată; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „înainte de a vă da 

cuvântul pentru discuţii, trebuie să alegem o comisie, vă gândiţi la propuneri, 3 

consilieri”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „pentru această comisie propun pe d-nul Ionuţ 

Mersoiu şi d-na Elena-Luminiţa Balaban”. 
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D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „propun pe d-nul consilier Lucian 

Moraru”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „solicit propuneri pentru 

comisia de numărare a voturilor”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „aş vrea să propun, cu acordul domnilor consilieri, 

să propun astăzi, pe d-nii viceprimari Ionel-Gabriel Necula,  Marius-Eusebiu Iorga şi 

pe d-nul fost viceprimar Tudorel-Daniel Trofin”. 

 

Nu mai sunt alte propuneri se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri în 

vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

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

 

D-nul Ionuţ Mersoiu             20   -          - 

D-na Elena-Luminiţa Balaban   19                         1                           - 

D-nul Lucian Moraru                   20                      -                            - 

  

Ies din sală d-nii consilieri: Ionel-Gabriel Necula, Lilian Ilie, Gheorghiţă 

Berbece. 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 277 . 

  

D-nii consilieri: Ionel-Gabriel Necula, Lilian Ilie, Gheorghiţă Berbec, revin în 

sală. 

 

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

alocării sumei de 4,00 mii lei Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” 

Focşani pentru organizarea, în luna noiembrie 2015, a Festivalului Concurs 

Regional-Interjudeţean de Folclor al elevilor de liceu „Vrancea, plai de dor”; 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 278. 

 

  

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

alocării din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015 a sumei de 9,00 

mii lei pentru premierea câştigătorilor Concursului naţional de utilizare eficientă 

a calculatorului „Joc şi comunicare INFOPICI”, ediţia a XIV-a, ce va fi organizat 

de către Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Focşani, în perioada 20-22 

noiembrie 2015; 
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 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 279. 

 

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

decontării cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor 

didactice şi a personalului didactic auxiliar, din bugetele proprii ale unităţii de 

învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetul local al municipiului 

Focşani; 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 280. 

  
 

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

deplasării, în perioada 7-9 noiembrie 2015, a unei delegaţii a municipiului 

Focşani în Oraşul Orhei, Republica Moldova, pentru a participa la Ziua Oraşului 

Orhei; 

  

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „dacă sunt doritori pentru a 

participa la această delegaţie? 

În delegaţie pot participa atât oficialii Primăriei, cât şi consilieri. 

Pentru executiv, evident, d-nul Primar Decebal-Gabriel Bacinschi, va dispune. 

Noi aprobăm proiectul. 

Să înţeleg că nu sunt doritori din partea consilierilor locali”. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.281. 

 

 

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

modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 

113/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii „Refacere infrastructura străzi in municipiul Focşani – Acces pietonal si 

parcaje str. Bucegi”, cu modificările ulterioare; 

 

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

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

devenind hotărârea nr.282. 

 

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

modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.112/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţii „ Refacere infrastructura străzi in municipiul Focşani – Str. Oituz” 

(tronsonul cuprins între Str. Mărăşti şi Cofetăria Teatru); 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 

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

devenind hotărârea nr.283. 

     

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

modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.166/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul 

de investiţii „ Refacere infrastructură străzi în municipiul Focşani – Str. Păun 

Pincio”; 

 

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

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

devenind hotărârea nr.284. 
 

   

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

modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.301/2013 pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţii „Refacere infrastructurǎ strada Toader Ţârdea în municipiul 

Focşani”,; 

 

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

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

devenind hotărârea nr. 285. 

 

  

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

modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.302/2013 pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţii  „Refacere infrastructura strada Trotuş în municipiul Focşani ”; 

 

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

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

devenind hotărârea nr. 286. 

 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacere 

infrastructură str. Ion Basgan”- municipiul Focşani; 

 

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

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

devenind hotărârea nr. 287. 
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 Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacere 

infrastructură str. Poligonului” - municipiul Focşani; 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „şi pentru a motiva votul meu de 

astăzi, felul în care au fost modificaţi aceşti indicatori tehnico-economici., mi se pare 

un pic ciudat. 

 Sumele sunt de multe ori triplate, dacă nu, de 4-5 ori. 

 În concluzie, nefiind un specialist în construcţii am preferat să mă abţine la 

acest proiect, pentru că nu am obţinut nici o explicaţie foarte veridică a aparatului”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „cred că ar trebui reluat în 

acest context. Să reluăm un pic explicaţia, şi să spunem de ce aceşti indicatori s-au 

modificat. 

 Din executiv, vă rog fromos. Ce ne-aţi spus şi nouă la comisii ”    

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „indicatorii au fost  

estimaţi în anul 2013 între timp şi normative tehnice s-au schimbat. Aceste proiecte, şi 

într-adevăr s-a schimbat, reaspectiv structura rutieră, de 7 cm. în 2013, după noile 

normative, e un minim de 9 cm., este prevăzut în acest proiect un binder cu criblură, 

cu piatră spartă, faţă de binder cu agregate, ceea ce înseamnă un cost cu 25% mai 

mare. 

Aşa cum v-am explicat şi aseară, în  urma licitaţiei, au fost întocmite aceste 

proiecte tehnice cu costurile pe care vi le-am prezentat. Sunt costurile maxime 

estimate.Urmează să le propunem pentru execuţie şi să le publicăm în SEAP, în 

sistemul electronic de achiziţii. 

Din experienţa noastră, totdeauna în urma achiziţiilor de la execuţie sumele se 

reduc la jumătate”. 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „am aluat aseară la cunoştinţă despre aceste 

aspecte. Eu aş da unul şi mai grav, şi tot aseară am aflat. 

Din discuţiile pe care le-am avut în comisii, cu reticenţa firmelor de construcţii, 

de a se prezenta la licitaţii pentru repararea străzilor din municipiul Focşani. Şi avem 

aici exemplu: str.Coteşti, str.U.Principatelor. 

Şi poate d-nul Viceprimar ne dă detalii mai multe.  

Nu se prezintă la licitaţii. Este un semn mare de întrebare pentru noi ca 

administraţie publică locală. 

Nu ştiu care sunt motivele. Poate le bănuiesc, dar nu vreau să le spun.  

Ar trebui să facem mai mult pe acordarea încrederii acestor firme. 

Vă spun, că firme din Vrancea, lucrează în Constanţa, Bacău, Neamţ, 

Timişoara, mai puţin în Focşani. 

Este un semn de întrebare”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „pot să vă spun că 

astăzi a fost deschiderea la str.Coteşti. 

Au venit 2 firme. Una din Vrancea, una din Galaţi. 
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Într-adevăr, fiind valorile mari. Li se cer cifră de afaceri, li se cer bonitate 

financiară, certificat fiscal cu plata la zi. Sunt nişte condiţii care se impun. 

Li se cer experienţă similară, garanţie …” 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „astea sunt condiţii 

normale. La orice licitaţie se cer lucrurile astea, nu numai la Focşani. 

 Bine, acesta este un subiect conex proiectului.  

 Spuneam eu să ne referim puctual la proiectele noastre.” 

 

 D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „acelaşi lucru doream să-l reliefez şi eu.  

 Azi a fost deschiderea la str.Coteşti, şi au venit 2 firme. Una din Vrancea şi una 

din Galaţi. Dar, aş dori să adaug faptul că nu sunt aşa multe firme specializate pe 

construcţii de infrastructură, mă refer la asfalt. Nu sunt aşa de multe, comparativ cu 

cele din lucrările civile. De aceea, sunt doar câteva firme care vin la asemenea licitaţii. 

 Este o investiţie destul de mare care va trebui suportată la început de către 

constructor şi după aceea se vor deconta cheltuielile. De aceea probabil au venit doar 2 

firme”. 

  

 D-nul consilier Lionida Milea: „pentru că s-a discutat de parametrii aceştia de 

la străzi, vreau să întreb doar. Uitându-mă pe indicatori, dacă mărirea aceasta avea loc 

doar la construcţii-montaj, zic că era benefică, poate.  

 Din 2013 şi până acum, o fi crescut preţurile de nu ştiu câte ori, de 2-3 ori.  

 Dar m-am uitat aici, că proiectarea rămâne aceiaşi.  

 Avize, taxe şi comisioane, se măreşte de 2 sau de 3 ori.  

 Diverse şi neprevăzute, de 2 ori.  

Asistenţă tehnică, ştiu că trebuia trecută, că a venit mai târziu hotărârea. 

Organizare de şantier, se măreşte iar, de vreo 3 ori. 

 Nu înţeleg.  

 Organizare de şantier în 2013, nu era aceiaşi, decât în 2015? 

 Avize, taxe, a crescut de atâtea ori. Diverse şi neprevăzute, dacă noi am 

prevăzut în 2013 că vom avea neprevăzute o sumă, acum de unde ? Am mai descoperit 

alte diverse şi neprevăzute ?. 

 Deci, aici este întrebarea mea. Ce parametri s-au mărit aici. Bine, era 

construcţii-montaj, domnule, s-au mărit cheltuielile…”. 

 

   D-nul Primar Decebal Bacinschi: „cred că ar fi cazul să-i dăm cuvântul d-nei 

Costin, să ne spună cum se fac aceste achiziţii. 

 Ca să înţeleagă şi domnii consilieri. 

 Şi a doua. Cum se calculează recapitulaţia, aceste taxe de care spun domnii 

consilieri”. 

 

 D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „în Hotărârile de 

Guvern din 2008 se precizează foarte clar modul de calcul. 

 Practic, diversele şi neprevăzutele reprezintă un procent de maxim 5% din 

valoarea de C+M estimată.  
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 Organizarea de şantier, la fel, reprezintă un procent până în 3% din valoarea de 

C+M estimată. 

 Asistenţa tehnică, care înseamnă asistenţă proiectant şi asistenţă tehnică din 

partea dirigintelui, reprezintă şi el un procent până la 1,5 – 2 % din valoarea de C+M 

estimată. 

Deci, toate se raportează la valoarea de construcţii montaj. 

Aşa este legea şi aşa s-a aplicat”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „asta ar fi şi explicaţia 

creşterilor, pentru că se raportează la ceva ce a crescut”. 

 

 D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „iar achiziţiile. La 

valoarea estimată din construcţii-montaj, plus diverse şi neprevăzute, iar la licitaţia de 

lucrări, întotdeauna se licitează sub valoarea estimată”. 

  

  D-nul Primar Decebal Bacinschi: „… în momentul în care noi dorim să 

scoatem la licitaţie o lucrare, care este procedura pe care o facem. Cum se 

procedează?” 

 

 D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „se publică pe site-ul 

SEAP, sistemul electronic. 

Nu vă ascund faptul că documentaţia de la Unirea Principatelor de 3 ori a fost 

respinsă, pentru că au considerat că nu suntem destul de clari în ceea ce cerem. Am 

modificat-o de fiecare dată, şi după ce se verifică amănunţit de ANRMAPS, asta 

însemnând undeva la 15 zile, se publică”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „avem documentaţia, ce faci cu ea ?” 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „o prelucrez şi o 

ataşez SEAP-ului. 

Dumneavoastră puneţi semnătura electronică …  ” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „… ajunge la Bucureşti, la … ce se întâmplă 

acolo ?” 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „acolo se analizează 

fişa de date. Deci, documentaţia este întocmită de o fişă de date. 

Se verifică. Fiecare element din fişa de date, coroborat cu listele de cantităţi şi 

planurile”. 
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D-nul Primar Decebal Bacinschi: „…următorul pas?... ” 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „se dă înapoi 

documentaţia dacă nu este completă, cu observaţii de completare. 

Dacă este completă se publică invitaţia de participare pe SEAP şi toată lumea 

are acces la aceste informaţii”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi:„… este vorba de toate firmele din ţară ?…” 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „bineînţeles, nici nu 

se pune problema”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „… explicaţi că nu mă pot să mă duc pe 

firme din Vrancea, nu pot să mă duc pe …”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „…nu există…” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „…este vorba de toate firmele din ţară… ” 

 

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

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „ …este vorba de toate firmele din ţară… ” 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „se trimit 

clarificări…” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „chiar din toată Europa” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „şi din străinătate…” 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „bineînţeles. Dar am 

avut şi firme italiene care au venit. 

Se trimit clarificări din partea firmelor. 

Avem un termen de răspuns. 

La data prezentării ofertei, care consideră, vine” 
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D-nul Primar Decebal Bacinschi: „… nu avem cum să …în momentul când ai 

deschis plicul …” 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „… nu avem cum să 

… 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „nu deschizi nici un plic. 

Pe SEAP se licitează, orbeşte, ca să fim pe clar. Îţi ştii doar ordinea într-un 

clasament. 

Deci, lucrurile, să ştiţi ar fi să facem o sesiune de simulare de ce înseamnă 

licitaţie publică. Cred că multă lume ar fi lămurită”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „nu pot decât să trăiesc cu speranţa 

dacă cheltuielile  pentru organizările de şantier cresc în asemenea măsură, nu vom mai 

vedea şantiere unde canalele nou înfiinţate au doar un capac de lemn pus deasupra, aşa 

ostentativ, doar nişte benzi trase dintr-un stâlp în altul. 

 Cu alte cuvinte organizările de şantier, de anul viitor, presupun că anul acesta 

nu mai reuşim să lansăm nimic din execuţie cel mai probabil, vor arăta aşa cum spune 

la lege  şi vom feri cetăţenii municipiului Focşani de eventualele accidente dramatice 

”. 

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

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

devenind hotărârea nr.288. 

   

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare 

platformă pentru serbări la Grădiniţa cu program prelungit nr.1 situată în 

Focşani, Al.1 Iunie nr.1”; 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 289. 

 

 

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

majorării cheltuielilor neeligibile necesare susţinerii proiectului: „Reabilitare, 

modernizare şi dotări Şcoala Alexandru Vlahuţă” în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2007-2013 ; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 290. 
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 Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării Bugetului general al municipiului Focşani pe anul 2015; 

  

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „în urma şedinţei de aseară, de la 

comisia de buget, în mod special, s-au desprins câteva amendamente pe care vreau să 

le dau citire acum. 

Se suplimentează cu 300 mii lei bugetul Primăriei, la capitolul bugetar – 

Cultură, recreere şi religie, subcapitolul bugetar sport – art.bugetar transferuri către 

instituţii publice, reprezentând subvenţie ce se va acorda CSM Focşani 2007, pentru 

acoperirea cheltuielilor secţiei de handbal, participantă în cadrul naţional de seniori, 

Liga Naţională.  

Şi se diminuează cu 300 mii lei bugetul Primăriei la capitolul bugetar – 

Transporturi, subcapitolul bugetar străzi, de la obiectivul de investiţii: Refacere 

infrastructură străzi, str.Oituz. Tronson cuprins între Mărăşti şi Cofetăria Teatru. 

Asta la solicitarea Clubului Sportiv, pentru a putea susţine echipa de handbal 

până la sfârşitul anului, urmând ca pentru anul următor să fie prevăzute sumele 

necesare pentru ca această echipă să termine campionatul aşa cum trebuie. 

Trebuie chiar să-i felicităm pe aceşti sportivi, pentru că fac cinste oraşului şi 

sperăm că, cu acest sprijin financiar o să avem rezultate foarte bune în cadrul acestei 

competiţii. 

Un alt amendament se referă la suplimentarea cu 120 mii lei la bugetul 

Primăriei la capitolul bugetar – Cultură, recreere şi religie, subcapitolul bugetar, case 

de cultură – art.bugetar transferuri către instituţii publice, reprezentând subvenţie ce se 

va acorda Ateneului Popular Mr.Gh.Pastia, pentru acoperirea cheltuielilor cu 

organizarea Festivalului Florentin Delmar. 

Se diminuează cu 120 mii lei din bugetul Primăriei, la capitolul bugetar – 

Autorităţi executive – art.bugetar, alte cheltuieli, bunuri şi servicii. 

Probabil că multă lume cunoaşte faptul că acest eveniment cultural împlineşte 

anul acesta  40 de ani. De fapt este la a 40-a ediţie şi cred că ar trebui să-l sărbătorim 

aşa cum se cuvine. 

Practic este una dintre cele mai importante manifestări culturale din municipiul 

Focşani, din toamna acestui an, bineînţeles. 

Mai avem un amendament. 

Se sublimentează cu 7 mii lei bugetul Grădiniţei cu program prelungit nr.16, la 

capitolul bugetar – Învăţământ, subcapitolul bugetar, învăţământ preşcolar – 

art.bugetar, reparaţii curente. 

Şi se diminuează, tot cu aceeaşi sumă, bugetul Primăriei la capitolul bugetar – 

Autorităţi executive, art.bugetar, alte cheltuieli cu bunuri şi servicii. 

Este vorba de terminarea unor lucrări la Grădiniţa nr.16, necesare pentru 

obţinerea autorizaţiei de funcţionare”. 

 

 D-nul consilier Radu Niţu: „aş dori să fac şi eu două amendamente. 

 Primul se referă la: se suplimentează cu 300 mii lei bugetul Primăriei, la 

capitolul bugetar - transporturi, subcapitolul bugetar transport în comun - art.bugetar, 

participare la capitalul social al societăţii comerciale şi se diminuează cu 300 mii lei 

bugetul Primăriei la capitolul bugetar transporturi, subcapitolul bugetar străzi, din 
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care: 140 mii lei la obiectivul de investiţii: amenajare trotuare şi ridicări la cotă, 

str.Mărăşeşti, 60 mii lei de la obiectivul de investiţii: refacere infrastructură 

str.Panduri şi 100 mii lei de la obiectivul de investiţii: refacere infrastructură, 

str.Toader Tîrdea. 

 Această sumă este necesară pentru procurarea unor mijloace de transport, în 

număr de 5. 

 Şi al doilea amendament pe care doresc să-l fac este următorul: se 

suplimentează cu 400 mii lei bugetul Şcolii gimnaziale Al.Vlahuţă la capitolul bugetar 

- învăţământ, subcapitolul bugetar învăţământ primar -  art.bugetar, reparaţii curente. 

 Se diminuează 400 mii lei bugetul Primăriei, la capitolul bugetar - transporturi, 

subcapitolul bugetar străzi, din care: 300 mii lei de la obiectivul de investiţii: refacere 

infrastructură străzi, acces pietonal şi parcaje, str.Bucegi, şi 100 mii lei de la obiectivul 

de investiţii: refacere infrastructură, str.Păun Pincio. 

 Suma respectivă este necesară pentru realizarea unor lucrări care nu sunt 

eligibile, la Şcoala Al.Vlahuţă”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „în primul rând trebuie să constatăm 

cu toţii, probabil, cu mare tristeţe contraperformanţa Primăriei municipiului Focşani în 

capitolul Reabilitare infrastructură rutieră.  

Nu mai puţin de 11 miliarde redirecţionaţi în această rectificare bugetară către 

alte lucruri. Unele evident necesare, dar structura bugetului cel puţin pe capitolul 

investiţii a suferit o schimbare dramatică în anul 2015. 

În al doilea rând, nu am primit, deşi am avut o discuţie, relativ aprinsă aseară, 

nu am primit nici până astăzi cantităţile de lucrări şi tipurile de lucrări, exact, care 

trebuiesc făcute suplimentar la Şcoala nr.8. 

Din aceste considerente şi nu numai, eu, o să mă abţin la acest proiect de 

rectificare bugetară”. 

 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „voiam să întreb şi eu. De la capitolul 

transporturi, subcapitolul străzi, de unde s-au luat banii aceia, noi înainte am votat 

indicatorii. Ce se întâmplă, străzile acelea nu se mai fac sau se fac cu bani mai puţini.  

 Merge să le facem cu bani mai puţini? … ”.   

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „s-au aprobat indicatorii”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: “nu contează, dar, i-am luat … 

În afară de asta, voiam să mai întreb. La protecţia mediului, subcapitolul 

salubritate. Avem 2 buldoexcavatoare, pe care, înţeleg că nu le mai luăm? Este pe 

minus 615 mii. Şi la Poliţia Locală, 435 mii, pe care le-am văzut tot pe minus. 

Voiam să întreb de ce , adică, banii se duc în altă parte, sau nu-i mai …? ” 

 

 D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „o să încep în ordine inversă. 

La începutul anului Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice, a primit 1 milion lei 

pentru achiziţionarea de 3 buldoexcavatoare. 
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Datorită faptului că am întâmpinat aceiaşi problemă ca la drumuri, nu a venit 

nimeni la licitaţie, şi nu mai putem să mai scoatem încă 3 buldoexcavatoare, s-a decis, 

ca 2 buldoexcavatoare să se transforme într-un încărcător lateral multifuncţional şi 

încă o maşină. 

Deci, s-au tăiat 2 buldoexcavatoare, din 3 şi s-a achiziţionează alte utilaje, cu 

speranţa că la această nouă licitaţie care va fi ridicată mâine pe SEAP, după aprobarea 

noastră, vor fi doritori. 

Nu cunosc cauzele pentru care nu s-au prezentat la licitaţie, de asemeni fiind o 

licitaţie internaţională. 

La prima întrebare a dvs.  

La începutul anului, toate străzile din planul de investiţii au fost finanţate 100%, 

la indicatorii care erau aprobaţi la ora aceea. Datorită întârzierilor cu proiectări, cu 

contestaţii, am ajuns spre sfârşitul anului şi mai merită să menţinem întreaga sumă, 

pentru că este clar că nu o vom executa anul acesta. 

Vom semna câteva contracte anul acesta. Vom da ordinul de începere, se vor 

cheltui probabil nişte bani. Aceşti bani îi direcţionăm anul acesta către alte investiţii, 

urmând ca la anul, cu siguranţă, acele străzi să se realizeze”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „cred că este clar că, nu-i o 

problemă de investiţii, ci  de gestionare a banilor existenţi”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: “eu am întrebat că strada aceasta, Păun Pincio, 

din 2013, mai este una Trotuş, care tot am zis că se va face. Se face la anul, la anul, la 

anul. Dar care an, nu mai ştiu”. 

 

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

Până anul acesta nu a fost făcută proiectarea. Deci, a fost trecută, a fost trecută, 

a fost trecută, dar, azi avem la dosar proiectarea.  

Mâine o vom da la compartimentul achiziţii şi va fi scoasă pe SEAP”. 

 

Se supune la vot amendamentele d-lor consilieri Bogdan-Emilian Matişan şi 

Radu Niţu se adoptă cu 17 voturi „pentru” şi 3 voturi „abţinere” din partea d-nilor 

consilieri: Lilian Ilie, Tudorel-Daniel Trofin şi Dan Buzoi. 

 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan şi Radu Niţu, 

fiind adoptat cu cu 16 voturi „pentru” şi 4 voturi „abţinere” din partea d-nilor 

consilieri Lilian Ilie, Gheorghiţă Berbece, Tudorel-Daniel Trofin şi Dan Buzoi,  

devenind hotărârea nr. 291. 

  

 

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

planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 pentru funcţiile publice, 

centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite şi din cadrul Primăriei 

municipiului Focşani, din instituţiile subordonate (Serviciul Public Local de 
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Asistenţă Socială Focşani, Poliţia Locală a municipiului Focşani, Serviciul Public 

Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani); 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 292. 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.251/2015 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Focşani în 

Consiliul de administraţie la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiul Focşani; 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „înainte de a face numiri, 

sau unii colegi care ar vrea să se înscrie pentru a participa în Consiliile de 

administraţie, d-na director, vă rog să precizaţi care este situaţia exactă. 

Câte posturi vacante, etc. Cu locuri vacante. ” 

 

 D-na Micşunica Baciu –  Director executiv Direcţia resurse umane: “d-nul 

consilier Marius-Eusebiu Iorga, şi-a dat demisia din 4 consilii de administraţie de la 

unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Focşani, respectiv: Clubul 

Sportiv Şcolar de Gimnastică, Colegiul Tehnic Ion Mincu, Şcoala Gimnazială Ion 

Bazgan şi Şcoala Gimnazială Duiliu Zamfirescu” 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „deci vorbim de 4 unităţi 

şcolare”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „mi-aş dori să fiu reprezentantul 

Consiliului în Consiliul de administraţie de la Şcoala Gimnazială Duiliu Zamfirescu, 

întrucât mă leagă şi o nostalgie. Am urmat cursurile acestei şcoli”. 

  

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „mai este o motivaţie. 

O altă înscriere, mai sunt 3 locuri vacante în Consilii de administraţie”. 

 

 D-nul consilier Lucian Moraru: „eu aş dori să merg la Şcoala Ion Bazgan, dar 

în acelaşi timp, să fiu eliberat din Consiliul de administraţie de la Şcoala 3”. 

 

  

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „pentru prima solicitare 

este simplu. 

Deci, astăzi, veţi ocupa locul vacant.  

Pentru cea de a doua, trebuie să vă daţi demisia. Este un act unilateral”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „eu zic să rămână prima solicitare a dumnealui şi la 

următoarea şedinţă …”. să rămână prima solicitare a dumnealui „oricum, nu se poate 

astăzi. 

Obiectul acestui proiect …” 
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D-nul consilier Radu Niţu: „să rămână prima solicitare a dumnealui…”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „asta am spus şi eu. 

Acum, ce se întâmplă, mulţi din colegi noştri se plâng că nu sunt convocaţi la 

şedinţele de Consilii de administraţie. Este posibil să avem situaţii datorită acestui 

fenomen, ca mulţi consilieri locali să nu mai participe în Consiliile de administraţie. Şi 

prezenţa noastră acolo nu este obligatorie. 

Mai sunt 2 locuri vacante”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „mă duc şi la Gimnastică…”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „vă duceţi şi la Gimnastică 

…” 

  

 D-nul consilier Lilian Ilie: „d-nule Preşedinte …” 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „pe d-nul Ilie ocupă 

ultimul loc vacant în Consiliile de administraţie”  

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 293. 

                                               

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr 30/2014 

privind asocierea Municipiului Focşani prin Consiliul local al municipiului 

Focşani cu Comuna Goleşti prin Consiliul local al comunei Goleşti, în vederea 

constituirii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru serviciul de 

salubrizare a localităţilor Focşani şi Goleşti, judeţul Vrancea, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „deci, vorbim de o demisie 

aici, au mai fost şi trebuie să propunem un înlocuitor …”. 

 

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

Niţu”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „eu sunt în acea comisie de numărare 

a voturilor, nu am cum să înumăr şi aici, nu? Eu aşa aş zice”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „dar unde este problema?” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „nu, dar, d-nul Niţu a zis că alege 

comisia pentru toată şedinţa”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „deci, nu avem nici o 

incompatibilitate. 

Teama de incompatibilitate, a generat demisia. Asta-i altă problemă”. 

 

Nu mai sunt alte propuneri se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri în 

vederea votării. 

Comisia constată că s-au distribuit 20 buletine de vot, rezultatul votului fiind 

următorul: 

 

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

 

 D-nul Radu Niţu        19           1                           -      

 

 Sunt ieşiţi din sală, d-nii consilieri: Ionel-Gabriel Necula, Gheorghiţă Berbece  

şi Lilian Ilie. 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 294.    

 

Au revenit în sală d-nii consilieri: Ionel-Gabriel Necula, Lilian Ilie, Gheorghiţă 

Berbece. 

  

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

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

contestaţiilor pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei 

contractuale vacante de inspector de specialitate gradul II din cadrul Aparatului 

permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focşani; 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „ne explică d-na director 

Baciu”. 

 

D-na Micşunica Baciu –  Director executiv Direcţia resurse umane: ”a fost 

organizat concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate gradul 

II în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focşani 

la 15 octombrie 2015. 

Nu s-a prezentat nici un candidat.  

Se propune reluarea concursului pentru luna decembrie”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „deci, noi nu avem decât să 

votăm proiectul. Rămânând structura existentă de la primul.  

Da. Bun”. 
 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.295.                       
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  Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

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

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

funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.296. 

 

  

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

modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.276/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, 

organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal ale Serviciului Public 

Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 297. 

 

 

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

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

Călin Lucica, cu domiciliul în Focşani, str.Popa Şapcă nr.9 bis, ap. 17, Văsuian 

Costică, cu domiciliul în Focşani, str.Mare a Unirii nr. 9, ap. 44 şi Lăutaru Radu, 

cu domiciliul în Focşani, str. Coteşti nr. 24; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 298. 

 

  

 Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind însuşirea 

completărilor şi modificărilor aduse anexei la  Hotărârea Consiliului Local al 

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

aparţin domeniului public al municipiului Focşani, modificată şi completată prin 

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

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

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

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

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

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.299. 
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 Se prezintă punctul 26 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.300. 

 

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

dării în administrare către Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a 

spaţiului cu suprafaţa utilă de 163,10 mp. din incinta Punctului Termic nr.20-

Sud, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, în vederea 

amenajării unei Biblioteci de cartier; 
   

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.301. 

 

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

concesionării, fără licitaţie publică, a unor terenuri aparţinând domeniului privat 

al municipiului Focşani, adiacent construcţiilor existente, pentru extinderea 

acestora; 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „este vorba de 3 locaţii. 

Atât în comisia de urbanism cât şi în cea de buget, ele au primit avizul. 

Ar trebui să le votăm pe fiecare în parte. 

Deci, vorbim de concesionarea terenului adiacent construcţiei, proprietăţii 

Paraschiv Feliciu-Constantin şi Mirela, 47 mp., Cuza Vodă nr.17. 

 

Nu mai sunt discuţii, se supune la vot art.1 din proiectul de hotărâre şi  se 

adoptă cu 19 voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere”, din partea d-nului consilier Lilian Ilie. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „aprobarea concesionării 

fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 15,15 mp., aparţinând domeniului 

privat al municipiului Focşani, adiacent construcţiei proprietar SC ART DEN SRL 

extindere spaţiu comercial existent. Amplasamentul este str.Eroilor nr.8, bl.D1”. 

 

Nu mai sunt discuţii, se supune la art.2 vot din proiectul de hotărâre şi se 

adoptă cu 20 voturi „pentru”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „şi a treia concesiune fără 

licitaţie publică 15,04 mp. aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, 

adiacent construcţiei proprietatea Neculai Denisa-Nona, privind extindere locuinţă cu 

acces din interior, str.Plevnei nr.2, bl.I+D”. 

 

Nu mai sunt discuţii, se supune la art.3 vot din proiectul de hotărâre şi se 

adoptă cu 20 voturi „pentru”. 
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Nu mai sunt discuţii, se supune la vot întregul proiectul de hotărâre şi se adoptă 

cu 20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.302. 

 

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

concesionarea directă  a terenului în suprafaţă de 5077 mp. situat în Focşani, 

str.Vîlcele nr.15, T.125 P.6601, C.F. nr.5920N, ce aparţine domeniului privat al 

municipiului Focşani, aferent imobilului construcţii cu destinaţia de pichet P.S.I., 

gheretă paznic, depozit metalic, copertină saci, copertină metalică, depozit 

carburanţi, confecţii metalice, copertină (şopron), grup sanitar, copertină, clădire 

(atelier) tâmplărie şi ţarc metalic (şopron) către Societatea Cooperativă  

Prodcoop 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.303. 

 

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

concesionarea directă  a terenului în suprafaţă de 2062 mp. situat în Focşani, 

str.Brăilei nr.104, T.199 P.11007, C.F. nr.8984, ce aparţine domeniului privat al 

municipiului Focşani, aferent imobilului construcţie cu destinaţia complex 

producţie către Societatea Cooperativă Meşteşugărească Artcom 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. 304. 

 

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

vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 42,46 mp. situat în 

Focşani, str.Simion Bărnuţiu nr.4, judeţul Vrancea, T.162, P.%8413 ce aparţine 

domeniului privat al municipiului Focşani, către Tichiriş Marcela; 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.305. 

 

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

vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 42,04 mp. situat în 

Focşani, str. Bălţi nr.1 bis, judeţul Vrancea, T.1, P.40 ce aparţine domeniului 

privat al municipiului Focşani, către SC MARAVIA PROD SERV SRL; 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.306. 

 

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

neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea spaţiului medical – camera 

nr. 10/2 (nr.2 din lista anexă la HCL nr.37/2012) şi a cotei părţi indivize aferente, 
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situat în incinta imobilului – Policlinica 2 din Focşani, str. Bucegi nr.28, et.1, 

înscris în C.F. nr.51464-C1-U54 a localităţii Focşani, aflat în proprietatea 

Cabinetului medical M.G. – dr. Stanciu Iuniana; 

  

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 307. 

 

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

modificarea art.1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.59/2015 privind aprobarea încredinţării către S.C.ENET S.A Focşani a 

centralei termice împreună cu instalaţiile aferente realizate în cadrul proiectului 

”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani 

pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi 

creşterii eficienţei energetice”, 

   

D-nul consilier Radu Niţu: „doresc să fac un amendament, dacă se poate. 

Se aprobă modificarea art.1, alin.3 din HCL nr.59/16.03.2015 privind aprobarea 

încredinţării către SC ENET SA Focşani a centralei termice împreună cu instalaţia 

aferentă realizate în cadrul proiectului: Reabilitarea sistemului de termoficare urbană 

la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la 

legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice care va avea următorul cuprins: 

SC ENET SA, va exercita drepturile şi obligaţiile ce revin municipiului Focşani în 

executarea contractului de mentenanţă nr.40628/2014 începând cu data punerii în 

funcţiune a instalaţiilor de cogenerare, respectiv 05.12.2013. Se vor renumera în 

consecinţă articolele respective”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Radu Niţu, 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 Radu Niţu, fiind adoptat cu cu 20 voturi 

„pentru”,  devenind hotărârea nr. 308. 
 

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

clasificării unităţilor locative din blocul de locuinţe situat în Focşani, str. Măgura 

nr.123, aparţinând domeniului public al municipiului Focşani; 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „mi-aş dori ca acest demers pe care-l  

facem noi astăzi şi cu care suntem cu siguranţă de acord cu toţii să nu se oprească aici 

şi să alocăm bani şi pentru reabilitarea integrală a acestui bloc de locuinţe. 

Şi fac acest apel către cei care vor alcătui structura bugetului de anul viitor, să  

prevadă sume, atât pentru blocul de la Onassis cât şi pentru cele 2 din Revoluţiei 16 şi 

17. 

Se putea face şi anul acesta dacă era un pic de bunăvoinţă.  

Când s-a văzut că străzile nu pot fi lansate în execuţie, puteau fi alocate sume de  
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bani pentru reabilitarea acestor blocuri şi am fi scăpat cu siguranţă de toate acele 

probleme pe care le avem cu cazurile cu hepatita A din zonă”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „ţin să vă aduc la cunoştinţă că anul  

acesta unităţile locative au beneficiat de puţin mai mulţi bani decât în momentul în 

care eraţi dvs. viceprimar.  

Şi vreau să vă spun că d-nul Iorga este de două ori mai bun ca dvs. în cheltuirea 

acestor bani pentru reparaţii”. 

  

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „dacă trecem la atacuri la persoană, 

am rezolvat toată ecuaţia administraţiei publice locale. 

Pur şi simplu, voiam să vă atrag atenţia. Eu nu v-am nominalizat. Cei care  

alcătuiesc structura bugetului local, să aloce bani, mai ales că sunt materiale în 

custodie de peste 4 ani de zile pentru Revoluţiei 16 şi nu s-a dorit reabilitarea acestui 

corp de clădire”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „au fost şi pe timpul când eraţi dvs.  

viceprimar şi nu aţi luat nici o măsură. 

Puteaţi să luaţi măsuri la momentul respectiv, pentru că v-aţi ocupat de acest  

domeniu”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „să ştiţi că şi dvs. puteţi să  

propuneţi pentru anul viitor sumele de care vorbiţi. Nu neapărat să propună executivul. 

Cred că ştiaţi lucrul acesta.” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „vreţi să infirmaţi cele 

spuse de d-nul …”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „nu. Eu îi mulţumesc foarte mult, am 

avut o colaborare foarte bună, dar acum nu ne lăudăm unul pe altul. 

Problema este că s-au investit foarte mulţi bani. Şi pot să spun că s-au investit în  

jur la vre-un miliard 600, cu reparaţiile de la Revoluţiei 16, 17.  

S-au făcut canalizările de la zero acolo. 

Acum lucrăm la blocul G2. Acolo nu a fost apă de 15 ani. Şi nu a fost nici anul  

trecut, nici acum doi ani, nici acum trei ani. 

Nu vreau să-l lovesc pe d-nul Trofin. Dar acum curge apa la etajul IV. 

Au apometre, au contracte. Intrăm pe făgaşul cel bun. 

Şi investiţia era de vreo patrusute şi ceva de milioane ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „şi ar trebui spus că, cred 

că aceste blocuri care sunt nişte blocuri problemă în Focşani, încet, printr-un efort 

şi foarte susţinut, vor intra în legalitate, într-o anumită perioadă de timp” 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin:  „vreau să-l anunţ pe colegul meu că  

lucrările de canalizare la Revoluţiei 16, nu au plecat de la zero. Primele lucrări le-am 

făcut eu”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „să recunoaştem, Cezarului  

ce este al Cezarului”. 

  

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „doresc să reliefez faptul că experienţa, 

şi mă refer aici la d-nul viceprimar Iorga, se vede, faptul că este şi mai în vârstă ca noi 

şi-a spus cuvântul. 

Dânsul, împreună cu mine am făcut temeinic aceste reparaţii, nu am închiriat 

lunar vidanje să tragem ani la rândul dejecţiile de la subsolul blocurilor, le-am eliminat 

definitiv şi am reparat toată instalaţia”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „s-au dat nişte explicaţii 

tehnice”. 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.309. 

 

 Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri 

destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a 

prevederilor Legii nr.152/1998 republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului 

local nr.27/2015 privind aprobarea listei de priorităţi; 

  

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.310. 

 

 Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

a două  schimburi de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul Tineretului-Sud, 

respectiv Cartierul Brăilei, solicitate de titularii contractelor de închiriere în 

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

  

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr.311. 

  

 Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

schimbării repartiţiei pentru familia Crăciunescu Nechita Ovidiu Adrian din 

imobilul situat în Focşani, str.Ulmului nr.13, bl.13, ap.2 în imobilul situat în 

Focşani, str.Ulmului nr.13, bl.13, ap.6, în conformitate cu Legea locuinţei 

nr.114/1996 republicată şi modificată; 

  

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 312. 
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 Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

listei de priorităţi pe anul 2015, pentru repartizarea locuinţelor cu chirie din 

fondul locativ de stat, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.1275/2000 

privind Normele metodologice de aplicare a Legii locuinţei nr.114/1996, 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.313. 

 

 Se prezintă punctul 40 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea 

locuinţei din fondul locativ de stat situată în Focşani, Aleea Şcolii nr.8, bl.H8, 

ap.35, către familia Conduraru Tincuţa, în baza prevederilor Decretului lege 

nr.61/1990 cu modificările şi completările ulterioare; 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 314. 

 

 Se prezintă punctul 41 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului consultării şi informării publicului nr.57122 din 15.10.2015 privind 

documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Clinică 

de Gastroenterologie şi interne, împrejmuire” Focşani, intravilan, str.Coteşti 

nr.13 şi 13 bis; 

 D-nul consilier Lilian Ilie: „ am fost în zonă, am vizitat locaţia. 

Mie nu mi se pare corect să construiască pe un spaţiu verde încă o clinică, sau 

ce … 

O să mă abţin să votez acest proiect”. 

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

voturi  „abţinere”. 

 

 Se prezintă punctul 42 al ordinii de zi: însuşirea procesului-verbal pentru 

alegerea primarului, viceprimarilor şi a secretarului Consiliului Local al 

Tinerilor din municipiul Focşani; 

 Se dă citire procesului-verbal a Comisiei electorale centrale a municipiului 

Focşani, pentru alegerea primarului, viceprimarilor şi secretarului al Consiliului Local 

al Tinerilor din municipiul Focşani. 

Pentru aceste funcţii au candidat următorii consilieri locali:  

 Paşcovschi Andreia Cătălina   

 Popa Andrei Ciprian   

 Sîrbu Sabin Daniel   

Voineag Alina Elena   
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 Bălăceanu Valentina Denisa   

Vaida Diana Roberta   

 Marcu Teodor   

 

În urma votului liber exprimat a celor 21 consilieri locali tineri, s-au obţinut  

următoarele rezultate: 

  -   Paşcovschi Andreea Cătălina        -   3 voturi 

- Popa Andrei Ciprian                    -   3 voturi 

- Sîrbu Sabin Daniel                   -   4 voturi 

- Voineag Alina-Elena          - 12 voturi 

- Bălăceanu Valentina Denisa        -   8 voturi 

- Vaida Diana Roberta           - 12 voturi 

-  Marcu Teodor          - 12  voturi 

        

Drept urmare a egalităţii survenite în urma alegerilor, s-a supus din nou votului 

în vederea alegerilor funcţiilor de primar, viceprimar, secretar dintre cei 3 

candidaţi care au avut acelasi număr de voturi. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „în urma alegerilor, în 

funcţia de primar a fost ales d-nul Marcu Teodor”. 

Dumnealui o să ne spună de la ce şcoală sunteţi, de la ce liceu? 

 

D-nul Marcu Teodor – Primarul nou ales al tinerilor: „Colegiul Naţional, 

Al.Ioan Cuza”. 

Viceprimar, a fost desemnată: Voineag Alina-Elena – Colegiul Naţional 

„Unirea”.  

Începe să se producă un echilibru, dar foarte mic. 10 voturi a avut d-nul primar, 

9 voturi a avut viceprimarul. 

În funcţia de secretar a fost desemnată: Vaida Diana Roberta - Liceul Pedagogic 

„Spiru Haret”, cu 6 voturi. 

 

Este o victorie a Cuziştilor să înţeleg.  

Felicitări. Aveţi primar, viceprimar şi secretar, faceţi administraţie în rândul 

elevilor. 

Invit pe d-nul Pătrăşcanu Octavian, fost Primar al tinerilor, să procedeze la 

predarea eşarfei, către noul primar”. 

 

 

D-nul Pătrăşcanu Octavian - fost Primar al tinerilor: „vreau să mulţumesc 

Primăriei municipiului Focşani şi Consiliului local al municipiului Focşani pentru tot 

sprijinul acordat şi urez succes noii echipe a CLT, noului Primar cuzist, Marcu 

Teodor, care, iată păstrează tradiţia.  

De 4 mandate Colegiul Naţional Al.I.Cuza dă primarul  tinerilor din municipiul 

Focşani. 

Felicitări”. 
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D-nul Primar Marcu Teodor - noul Primar al tinerilor: „mai întâi vreau să 

mulţumesc colegilor care m-au votat, că au încredere în mine, că mi-au ascultat 

cuvintele şi sper să facem proiecte frumoase împreună, întru-cât din câte am văzut azi, 

suntem o echipă destul de frumoasă, şi pot spune că începem să fim destul de uniţi. 

Vă mulţumesc”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „nu numai colegii au avut încredere în 

tine. Şi noi avem încredere în voi. Şi sper să faceţi la fel de multe lucruri frumoase şi 

acţiuni, la fel cum au făcut foştii consilieri şi fostul primar”. 

 

D-nul Primar Marcu Teodor, noul Primar al tinerilor: „mulţumim”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „mult succes”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „dacă doriţi, primarul, 

viceprimarul, puteţi să faceţi o fotografie de grup să o aveţi ca amintire”. 

 

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

voturi 

 „pentru”, devenind hotărârea nr. 315. 

 Se prezintă punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 

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

nr.102/2014 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal 

pentru Primăria municipiului Focşani, cu modificările ulterioare; 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 316. 

Se prezintă punctul 44 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

majorării cheltuielilor neeligibile necesare susţinerii proiectului „Reabilitare şi 

modernizare spaţii publice urbane în zona de acţiune sud-est” în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2007-2013; 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 317. 

Se prezintă punctul 45 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

solicitării de trecere a unei suprafeţe de 2604 mp din imobilul 338 Focşani din domeniul 

public al Statului Român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniului 

public al municipiului Focşani şi administrarea Consiliului local al municipiului Focşani 

în vederea amenajării unui drum de acces; 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „am înţeles că există un litigiu. Cu 

ocazia asta se stinge şi litigiu între noi şi … ”. 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „se stinge”. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 318. 

Se prezintă punctul 46 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

majorării capitalului social al SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani; 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „este vorba de o majorare de capital  

pentru achiziţionarea de 5 minibuze care vor facilita tansportul cetăţenilor în 

municipiul Focşani şi în zonele adiacente”. 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „voiam să întreb, dacă se plătesc 

integral, d-nule director sau achităm doar avansul în sistem de leasing”. 

D-nul Ion Diaconu – Director SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani: „avans. 

Restul, credit la bancă”. 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „pe care o să-l achitaţi dvs., da?” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „înţelegem că este tipul de 

minibuze, care sunt în oraş şi acoperă mai puţin orele de vârf”. 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 319. 

  

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

  

  D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „să încep prin a întreba aparatul de ce 

nu mi-a pus la dispoziţie situaţia pe care am cerut-o cu contractele derulate pe 

înlocuirea pavajului pe Piaţa Unirii, de acum 2 şedinţe ordinare…”. 

  

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „înlocuirea … cum?”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „am cerut o situaţie cu contractele … 

dvs.probabil eraţi în concediu, d-nule Primar în perioada aceea, o situaţie cu 

contractele care s-au încheiat şi cu situaţia lucrărilor pe pavajul din Piaţa Unirii”. 

  

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „… nu ştiu dacă aţi citit contractul? 

Noi avem obligaţia ca toate aceste lucrări … prinse în reabilitare a Pieţii Unirii 

să le întreţinem. 

Cine a făcut această lucrare, a făcut-o Direcţia. Direcţia a încheiat contract cu o 

firmă care a executat aceste lucrări 

O să vă pună la dispoziţie ”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „s-a adresat greşit”. 
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 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „de ce m-am adresat greşit d-nule 

consilier. Direcţia a cui este ?”. 

  

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „… s-a reparat… ”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „nu aţi terminat d-nule Primar. 

 Vă duc eu de mânuţă să vă arăt că mai sunt vreo 20 de plăci cel puţin. 

 În sfârşit. Trecem peste. 

 Dacă nu mă înşel, acum 2 sau 3 şedinţe ordinare, vă atrăgeam atenţia despre un 

copac în zona Bîrsei nr.8. 

 Dvs. mi-aţi promis atunci, când vom ieşi din vegetaţie să putem să cutăţăm 

măcar, dacă nu să dă jos. 

 Este un plop care …”. 

  

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „am vorbit, vă rog să mă credeţi …”. 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „d-nule Primar, deci, eu … m-a 

înnebunit acest cetăţean. Nu-i dau numele aici din diverse motive. Mi-a pus la 

dispoziţie numele dumnealui şi numărul de telefon. Bârsei nr.8. A zis că este un 

pericol social”. 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „am stat de vorbă cu cei care se ocupă de 

treaba asta. Când pică frunza, ne apucăm să toaletăm …”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „atunci, mai bine că v-am reamintit, că 

nu avem motive să-l ratăm pe acesta. 

 Pentru intersecţia: Odobeşti, Muncitori. Este un număr de 6 străzi care se 

întâlnesc acolo …” 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „Cernei…”. 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „da, vă rog să aveţi în vedere marcaje 

pietonale, pentru că am observat întâmplător, o femeie cu un copil care nu ştia efectiv 

pe unde să traverseze. 

 În regulamentul rutier, se spune că dacă nu ai marcaj, să traversezi pe la colţul 

străzii. Dar acolo erste o intersecţie foarte delicată şi bine ar fi să facem nişte marcaje 

rutiere. Să studiaţi problema un pic. 

 În continuare. Democraţiei nr.22. Reclamă lipsa apei calde de cel puţin 4 luni de 

zile. 

 Sunt 3 scări, majoritatea şi-au montat deja instante că nu mai suportă lipsa apei 

calde. 

 Vă rog să faceţi un demers să reparăm … Nu ştiu acolo este pe …  ” 

  

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „… acolo trebuie înlocuite toate… şi în 

Ulmului şi în partea cealaltă …”. 
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 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „este o situaţie dezastruoasă, oamenii 

sunt, majoritatea cu …” 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „ …13 ani” 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „se intră în iarnă, măcar căldura. Şi-au 

rezolvat majoritatea, cu un instant termic, dar măcar căldura să o rezolvăm în iarna 

asta” 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi:   „să legăm la ENET toate apartamentele… 

cred că asta va fi soluţia până la urmă…” 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „îmi pare rău că trebuie să fac această 

remarcă în lipsa d-nului Necula, dar este în aceeaşi situaţie ca şi mine, dacă tot mă 

critica. 

 A fost mai mult decât slab performant de la asfaltare de străzi în comparaţie cu 

dvs.  

Se vede că experienţa îşi spune cuvântul. Deşi a avut un buget mai mult decât 

ofertant” 

 

 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „nu-i frumos în lipsă…”. 

  

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „nu-i frumos în lipsă, dar îmi pare rău, 

dacă a plecat  din şedinţă, nici măcar …  

 

D-nul consilier Radu Niţu: „staţi că vine şi presa acum…”. 

 

 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „nu contează, că nu spun când este 

presa. 

Eu vă spun şi în comisii. Este la declaraţie politică şi pot să spun ce vreau, da.  

Asta voiam să atrag atenţia vis-a-vis de el.  

 Şi o ultimă solicitare, asta era conexă cu atragerea de urechi.  

 Dacă tot a avut atâţia bani pe care nu a putut să-i cheltuie ar fi trebuit să repare 

acel inel. Măcar un covor asfaltic în spatele Magazinului Milcovul şi B-dul Unirii 

nr.46-48. 

 Să ştiţi că am demarat o campanie de strângere de semnături, pentru că asta se 

putea face. Acolo nu trebuia neapărat proiectată parcare, dacă se dorea. 

 De 30 de ani, nu s-a pus decât plombă pe acel tronson de parcare sau stradă, 

cum vreţi să-l denumiţi. 

 Şi în încheiere, aş vrea să fac o solicitare în ceea ce priveşte Festivalul Bachus 

pentru că a trecut un pic mai, aşa, mai el fugitivo, dar este bine să aflăm şi noi spre 

final. 

Să vă notaţi d-na Carmen, vă rog. 

Cine a fost instituţia care a organizat acest festival. 

Ce sumă a achitat la Primăria municipiului Focşani pentru ocuparea domeniului 

public. Sau dacă a achitat. 
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Şi foarte important din punctul nostru de vedere.  

Dacă agenţii economici au fost într-o relaţie contractuală cu furnizorul de 

energie electrică, şi dacă nu, să ne prezentaţi facturile la iluminatul public ale 

municipiului Focşani pe lunile: august, septembrie şi octombrie”. 

 

  D-nul consilier Lionida Milea: „voiam să întreb. Pe str.Brăilei, o companie de 

gaze, au săpat, au scos trotuarul, au stat vreo 2 luni de zile grămezile de … pe trotuar. 

Au început lucrarea, au astupat. Au lăsat o groapă între Casa de Pensii şi zona 

aceia. A pus 2 avertizoare acolo de panglică legate şi aşa au rămas.  

De 2 luni de zile stă acolo chestia asta, nu au intervenit cu nimic. Plus că poate 

să cadă cineva, să lovească. Nu-i aşa de adâncă gaura, dar, oricum. Este periculos ce-i 

acolo, plus că trec mulţi spre Casa de Pensii. 

Acelaşi lucru l-am sesizat şi pe str.Vâlcele …”.  

  

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „… Cezar Bolliac …”. 

 D-nul consilier Lionida Milea: „… sunt lăsate … şi acolo pe Vâlcele am văzut 

acelaşi lucru şi nesemnalizate. Acum, am avut şi evenimentele … ce s-au mai 

întâmplat … şi sunt nesemnalizate şi mai ales, seara nu se văd.  

Seara nu se văd, absolut, mai ales în Vâlcele. 

  Am văzut că pe panglicele acelea puse, la unele dintre ele scrie DISTRIGAZ, 

dar de fapt, nu lucrează DISTRIGAZ SUD, reţele acolo. Ce lucrează …. ”.   

  

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „este beneficiar …”. 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „este beneficiar, dar acela care lucrează trebuie 

să-şi pună panglicele lui. El răspunde de ce lasă acolo.  

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi pe Vlahuţă. A lucrat tot o societate de gaze, şi tot 

ce avea, pamblici şi tot ce avea, scria DISTRIGAZ, dar de fapt erau de la altă firmă. 

Deci, ei pun, ca nimeni să nu afle ce firmă lucrează, ce … 

De asta vă spun, poate putem lua legătura, cine a lucrat acolo”.   

  

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „eu am vorbit în fiecare săptămână cu d-nul 

director Holban de la Galaţi, cel care face această investiţie. Ele sunt cu reţelele, cu 

distribuţia.  

A scos lucrarea la licitaţie, au construt-o, au făcut-o, au montat-o. A rămas … 

trebuie aprobate de la Ploieşti … o nebunie întreagă, o zăpăceală totală. 

În luna iulie… le-am dat 2 amenzi până acum. În luna iulie nu a avut cine să le 

întocmească documentaţia pentru branşament, pentru că asta … legătura practic între 

reţelele acestea care le-au introdus şi … branşamentul care trebuie să-l facă ei acolo.  

Au fost plecaţi în concediu şi nu a avut cine să facă treaba asta. 
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Le-am dat amendă. Nu mai am ce să le fac. Singurul lucru pe care l-am făcut şi 

parcă nici nu mă îndur, luaţi şi dvs. o hotărâre, să nu le mai dau autorizaţie pentru 

înlocuirea conductelor în municipiul Focşani. 

Dar parcă nici nu te înduri când vezi că vin cu o investiţie să nu le dai voie să 

facă investiţia. Sincer vă spun …”. 

 

 D-nul consilier Lionida Milea: „da domnule Primar, dar lucrarea este începută 

din primăvară şi nu au terminat-o nici acum.  

Mai vin, mai sapă, iar mai astupă, iar pleacă. Au lăsat şanţul acela, luni de zile”.  

  

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „de o lună de zile nu au mai primit 

autorizaţie de construire. Nu ştiu dacă o să le mai dăm, dar …”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „atâta timp cât au obligaţia 

să lase străzile aşa cum au fost, atâta timp cât produc o daună, comunităţii Focşani. Au 

fost amendaţi, şi nu au adus locul în care au lucrat, la stadiul iniţial, de ce nu-i dăm în 

judecată. 

DISTRIGAZ-ul ne opreşte tot ce ţine de gaz, ştiţi foarte bine.  

Ne opresc gazele, ne ameninţă. Şi ei atunci când trebuie să facă ceva o fac în 

bătaie de joc. De ce să nu fim la fel de riguroşi ca şi ei, când este vorba de bunuri şi de 

valori”. 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „nu am ce să le fac …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „îi dau în judecată, le cer 

daune. Le cer daune care sunt echivalentul lucrării neexecutate …” 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „DISTRIGAZ-ul externalizează toate lucrările 

mai nou …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „de acord cu dvs. Dar el 

este beneficiarul. Cine este pe autorizaţia de construcţie?”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „ aş vrea în primul rând să mulţumesc celor de la 

investiţii, din cadrul Primăriei municipiului Focşani. 

La Mîndreşti, d-nule Trofin dacă mă auziţi, la Mîndreşti s-a terminat asfaltarea, 

tot vorbeaţi de covorul asfaltic. Şi vreau să vă spun că Mîndreşti-ul arată foarte bine la 

ora aceasta. 

Vreau să-i mulţumesc d-nului Primar, care de n ori, poate şi de 3-4 ori pe zi a 

fost prezent în Cartierul Mîndreşti şi s-a rezolvat în totalitate asfaltarea în Cartierul 

Mîndreşti. Şi pentru asta cetăţenii vă mulţumesc pentru aportul şi impulsionarea la 

aceste activităţi. 
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D-nule Trofin, pentru că râdeţi foarte bine, v-aş ruga să faceţi un concurs de 

biciclete, pentru că ştiu că mergeţi cu bicicleta, sau când se va termina lucrarea de la 

Biserică, să veniţi să daţi drumul la nişte lampioane. Pentru că este interesantă această 

problemă. 

De asemenea şi pe d-nul Milea îl rog, este prietenul meu, cred că nu mai este 

nici un membru de partid în Mîndreşti, dar mă are pe mine. 

D-nule Milea, v-aş ruga pe dvs. să veniţi la Mîndreşti să vedeţi străzile acelea pe 

care le reclamaţi.  

Îmi pare rău că nu mai este presa, să dea şi poze mai noi cu locuri foarte bine 

organizate şi amenajate. Vor fi puse şi cabine de autobuz, pe ambele părţi şi într-un 

cuvând, cu mici probleme, micuţe, Cartierul Mîndreşti va arăta altfel decât la Focşani. 

Stadionul. 

Mai am două probleme.  

D-nule Primar, nu-i d-nul Viceprimar aici. A promis în luna august că finalizăm 

la stadion împrejmuirea şi cărarea molozului. 

Au început să … Mă angajez şi eu să … beneficiari la Mîndreşti sau la baltă, să 

ducem molozul din spatele stadionului, să redăm stadionul copiilor … ”. 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „… trebuie să desfiinţăm organizarea de 

şantier de acolo … avem bani, trebuie scoasă lucrarea la …”. 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „poate o rezolvăm anul acesta pentru că firma de 

vis-a-vis, şi-a realizat faţada, este foarte frumos în partea dreaptă. 

Şi 2. Iluminatul public. 

Fiindcă d-nul Voicu se supără aşa când îl mai sun. Eu am avut o relaţie bună cu 

el şi în ultimul timp se supără, nu ştiu de ce. 

Iluminatul suferă în Cartierul Mîndreşti, şi ar trebui verificat aşa la 2 săptămâni, 

dacă nu săptămânal, colţ cu Trandafirilor, Lăcrămioarei şi str.Nuferilor”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „voiam să spun că d-nul Radu Niţu îi campion 

la laude şi eu îl felicit că poate să facă lucrul acesta, să laude. Dar au fost ploile în 

Mîndreşti … intrase apa în curte la oameni şi nu avea cizme să ajungă acolo şi acum, 

până la laudele finale,  să aşteptăm ploaia, să aşteptăm să se termine definitiv şi după 

aceea să ne lăudăm ”.   

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „stimaţi colegi, eu mi-aş 

dori să nu aşteptăm … 

Ce voiam să vă zic d-nule consilier, să ştiţi că lampioanele chiar dacă sunt 

lansate de lângă Biserică, nu ajunge mesajul la Doamne-Doamne sau dorinţele unor 

colegi. 

Aşa că ele pot fi lansate de oriunde. 

Aş vrea, şi luaţi-o ca o solicitare, vorbesc de Direcţia juridică.  

Au fost închise aceste rampe de gunoi. Întâmplător, a coincis cu nişte schimbări 

din conducerea instituţiei Garda de Mediu ş.a.m.d. Vreau să găsim, din punct de 
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vedere juridic care este modalitatea prin care Consiliul Local, să solicite sau să se 

consituie parte alături de cei care au contestat închiderea acestor rampe de gunoi. 

Pentru că ceea ce se va întâmpla în municipiul Focşani datorită  închiderii 

acestor rampe de gunoi poate degenera într-o mare problemă. 

Întâmplarea a făcut ca să fiu într-un oraş care .. nu de la noi din ţară, unde ... 

acolo era greva gunoierilor. Nu vă puteţi închipui cum arată şi cum miroase şi ce se 

întâmplă. 

Nu mi se pare normal dintr-o dată se închide rampa de gunoi. 

Chiar vă rog lucrul acesta. Să vedem dacă şi colegii sunt de acord, evident, este 

doar o solicitare ”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „ ştim foarte bine că am votat mp./comerciant, 

1  

leu/mp. 

De zilele Bachus-ului, o parte din comercianţi erau nemulţumiţi de faptul că li  

s-au cerut alt preţ  pe mp. 

D-nul Vice era atunci acolo, şi era aproape revoltă. Numai dânsul ştie foarte 

bine cum a aplanat lucrul acesta. 

Am înţeles că se iau bani mai mulţi, chiar dacă noi am hotărât 1 leu/mp., de ce 

se iau mai mulţi bani …”. 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „… au luat şi Cultura bani …”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… am aprobat printr-o hotărâre, 1 

leu/mp, este adevărat dar nu l-am închiriat noi. 

Noi l-am predat mai departe. Avem un act prin care ni s-a solicitat închirierea a 

2600-2500 mp. Le-am pus la dispoziţie acest teren. Au primit acceptul nostru. Am 

primit acceptul lor, privind plata acestor bani. Am primit … nu ştiu dacă banii au 

intrat în cont, încă, dar au fost de acord cu sumele pe care noi le-am solicitat. 

Cred că au fost în jur de … 

Dacă poate să-mi spună cineva, aproape 9 mii lei. 

Ce au făcut ei mai departe, este treaba dumnealor, de ce au ajuns la 10 sau 15 

lei/mp.sau 8 lei/mp. 

Trebuie să ţinem cont de nişte lucruri. 

Acolo s-au produs tone de gunoi. Acolo s-au consumat sute de kw de curent pe 

care … şi munţii aceia de gunoi a trebuit să-i luăm, da,  ”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „deci, aveţi posibilitatea să 

solicitaţi să vi se dea un răspuns. Dacă nu se poate acum pe loc, în 30 zile”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „o altă problemă ivită la Grădiniţa nr.13.  

 Locurile de joacă în care micuţii îşi desfăşoară activitatea zi de zi, am înţeles că 

s-au deteriorat grav şi aceste locuri de joacă pun în pericol viaţa copiilor.  

Ar trebui reparate, leagănele acelea. Nu cred că putem să le schimbăm, pentru 

că ştiu că, costă foarte mult …”. 
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 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „…acum am comandat 20 pentru Cartierul 

Sud…”. 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „…locul acela de joacă, bănuiesc că acolo 

lângă Grădiniţa nr.1…”. 

 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „unul la Grădiniţa nr.1 şi unul la parc…” 

 D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „de asemenea, vin în continuare cu rugămintea 

să ţinem cont de propunerile Liceului Pedagogic şi Cotea, care vor să-şi amenajeze în 

curtea dumnealor, cu sprijinul DDSP-ului arbuşti, ca la primăvară să-şi aranjeze 

spaţiul din faţa şcolii ” 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „stimate cetăţean, aşa cum 

colegii au fost limitaţi la 2 minute, vă limităm şi pe dvs.”. 

 

 D-nul Marian Popoiu: „sunt Marian Popoiu, sunt focşănean. 

Da domnule, 2 minute, dar nu pot chiar în 2 minute”. 

D-nule Primar, ştiţi, acolo pe str.Antrepozite, sunt 2 prisme de beton armat care 

zac de 40 de ani acolo. 

Am scris Ministrului de resort, am primit răspuns, a trimis un responsabil de la 

Galaţi de la Regională şi urmează zilele următoare să se spargă … ”. 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „dvs. aţi lucrat în cadrul Armatei?”. 

D-nul Marian Popoiu: „nu”. 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „nu pentru că acelea erau rampe de 

încărcare a Armatei”. 

D-nul Marian Popoiu: „nu, confundaţi. Nu, sunt fundaţii din demolarea 

fundaţiei, de la bancurile scării de la fosta pasarelă”. 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „e a lor, a CFR-ului. Ei se ocupă de treaba 

aceasta …” 

 D-nul Marian Popoiu: „dar CFR-ul nu e a Ungariei, tot a României este …” 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „nu vă supăraţi, dar nu putem cheltui bani 

pe …” 

D-nul Marian Popoiu: „mai este o problemă. Mai sunt de fapt mai multe 

probleme acolo. 

Iarna, se bagă zăpada la tunel, la traversarea căii ferate şi nu se poate circula. 

Vagoanele sunt în Gară, pasarela nu funcţionează, decât trebuie să o iei pe la cimitir 

…” 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „ce spuneţi dvs., cel mult, putem să facem o 

adresă către Regionala Galaţi, să rezolve această problemă …”. 
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D-nul Marian Popoiu: „vă propun eu. 

Daţi-mi mie autorizaţie sau o împuternicire, să montez parazăpezi în faţa 

tunelului şi opreşte zăpada …” 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „noi nu putem călca acolo …”. 

D-nul Marian Popoiu: „dar fac eu … ”. 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „ei să vă dea. Noi nu putem să vă dăm. 

Eu vin în curte la mata să-ţi dau autorizaţie să fac ceva. 

Este proprietatea lor. Inclusiv jumătate din Piaţa Gării …” 

D-nul Marian Popoiu: „dacă ei nu fac, cine face?” 

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

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „d-nule inginer, acolo nu putem interveni. 

Vă rog să mă credeţi. Este proprietatea …” 

 D-nul Marian Popoiu: „am pus pubele acolo, la intersecţie, în spate. În fiecare 

miercuri, sunt 100 de persoane, şoferi profesionişti care dau examen. 

Este o mizerie acolo, se face … PET-uri, fel de fel, am pus 2 pubele. 

Mai puneţi şi dvs. 2-3 pubele acolo”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „asta se poate face”. 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „notează-ţi acolo” 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „o să-i aduc şi eu laude d-nului. 

Să ştiţi, m-a chemat, am fost acolo …”. 

D-nul Marian Popoiu: „este singurul om care … dvs. mi-aţi promis d-nule 

Primar că rezolvaţi problema …” 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „… să luăm o hotărâre. Cine? D-nul 

Profiroiu sau DDSP să le ia, le-a făcut foarte frumoase şi-l felicit. 

Dar să ştiţi că de 2 ori pe săptămână este un calvar acolo. 

Vin ăştia cu examenul, pîine uscată, sticle, sandvich-uri, tot ce se poate 

arunca…” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „acolo nu este domeniu 

public?”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „da”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „fosta Autogară.  

Nu, ascultaţi-mă, că vreau să fac o paralelă. 

Acolo se fac plecări în Italia, sensul giratoriu de la Lidl. Acolo este tot domeniul 

public, dar este folosit în scop comercial de firme. 

La fel şi la dumnealui. 

De ce să nu găsim o formă prin care aceşti oameni să plătească…”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „sau să le interzicem …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „sau să le interzicem. Şi 

să-şi caute o locaţie care să fie legală. Să vede… 
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Să vedeţi ce se blochează la Lidl, că nu ai pe unde să treci, şi eşti tratat 

efectiv…dacă vrei să treci, li se pare că le faci un afront. 

Vă rog şi această problemă luaţi-o ca o solicitare a mea, la care să avem o 

soluţie în scris şi eventual un proiect de hotărâre”. 

 

D-nul Marian Popoiu:”d-nule Primar, mi-aţi promis acum câteva luni că  

reparăm porţiunea aceea de trotuar pe str.Bîrsei sensul de mers nord, de la gară, 

încolo.  

Sunt gropi, şi vara nu se poate circula pe acolo. 

Ba mai mult, există o gură de fosă septică a cârciumii care este în colţ, are WC-

urile la subsol, iar fosa septică este mai jos ca nivelul … ” 

 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „care, restaurantul acela, cum se 

cheamă?...”. 

 D-nul Marian Popoiu: „exact. Este acoperit cu scânduri putrede, nevastă-mea  

şi-a rupt piciorul acolo, v-am mai spus.  

Şi mi-aţi promis că rezolvaţi”. 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „Carmen, notează-ţi acolo. 

Cum se cheamă restaurantul? Este a lui …” 

D-nul Marian Popoiu: „Căruţaşul, sau Drumeţul …” 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „da”. 

D-nul Marian Popoiu: „gunoaiele sunt la fel să ştiţi pe str.Dionyssos şi pe 

str.… se scoate cu basculanta acum. 

Vă rog frumos, mergeţi şi vedeţi într-o zi acolo…” 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „chiar nu vede nimeni când vine ălă cu 

basculanta…” 

D-nul Marian Popoiu: „noaptea d-nule Primar. Poliţia locală nu … şeful 

Poliţiei locale nu a prins unul care …”. 

Vă fac o hârtie să sancţionaţi cu 10% pe 3 luni pe şeful Poliţiei locale, nu-şi face 

treaba. 

Cine din Primărie semnează lucrările, situaţiile de lucrări care se fac pe trotuare, 

străzi …?” 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „mai mulţi. Sunt vreo 4 sau 5.  

Dar pe ce zonă, de exemplu?” 

D-nul Marian Popoiu: „după 2-3 ani, se fac gropi acolo”. 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „haide-ţi spuneţi unde. Aşa vorbim la 

general. Gropi …” 

D-nul Marian Popoiu: „este foarte important. 

Semnează situaţii de lucrări cu ochii închişi şi într-un an de zile se face groapa 

la loc…”. 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „dă un exemplu, unde?  

Am făcut 110 străzi în oraşul acesta, dar chiar aşa proaste sunt străzile acestea?” 

D-nul Marian Popoiu: „d-nule Primar, staţi că nu toate sunt proaste”. 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „păi, atunci …  
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Veniţi cu date concrete, dacă vreţi să discutăm, dacă nu, nu vă ascult, vă rog 

frumos”. 

D-nul Marian Popoiu: „concret d-nule Primar …” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „deocamdată nu sunteţi 

concret. 

Ori treceţi la alt subiect, ori …”. 

D-nul Marian Popoiu: „vă rog frumos, dacă se poate, să daţi o hotărâre a 

Consiliului local în care, persoane fizice, să ia în îngrijire spaţiul verde de lângă bloc. 

Este foarte important. Pentru că aşa nu se poate. Cu DDSP-ul nu se poate. 

Vine un neisprăvit şi … Păi mie mi-a dărâmat tot ce am făcut acolo. Şi am 

cheltuit nişte bani să fac treaba aia. 

Vă rog, există soluţii, dacă se vrea d-nul Secretar, dacă vrea d-nul …” 

 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „te rog eu frumos, eşti în putere, eşti verde 

ca bradul, înscriete la anul pentru funcţia de primar. 

Te votez”. 

D-nul Marian Popoiu: „trebuie să mă bag într-un partid. 

D-nule Primar, păi, dacă aş fi eu primar, aş popi pe vreo câţiva, i-aş popi!” 

O să-mi vină şi mie rândul! 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „până vă vine rândul, 

trece-ţi la următorul subiect”. 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „păi, nu se vede nimic, o faptă bună făcută 

în oraşul acesta? ” 

 D-nul Marian Popoiu: „d-nule Primar, s-au făcut şi lucruri. 

Vă deranjează alea care nu sunt bune?”. 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „dar nu se poate face totul!” 

D-nul Marian Popoiu: „de acord, de acord. 

Dar când faci o lucrare, fă-o bună domnule!” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „să ştiţi, dacă nu intraţi  

într-un subiect concret, sistez lucrările şedinţei şi vorbiţi … ”. 

D-nul Marian Popoiu: „dacă se poate să … parapetul acela de la Gară …” 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „am o rugăminte la dvs. 

Domnii consilieri, vor să vă asculte şi să vă dea dreptate. 

Vino săptămâna viitoare, cel puţin zăpăceşte-mă pe mine. Şi luăm tot caietul 

acele a dumitale …” 

D-nul Marian Popoiu: „este bine să ştie şi domnii consilieri…” 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „bun…” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „haideţi, să ştiţi că eu 

opresc şedinţa d-nule Popoiu, dacă nu sunteţi concret. 

Iar sunteţi la Gară. Spuneţi ce aveţi cu Gara”. 
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D-nul Marian Popoiu: „bani. Bani mai puţini la paranghelii. 

Să luaţi banii de acolo să reparaţi străzile”.  

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

departe”. 

D-nul Marian Popoiu: „mai renunţaţi la paranghelii la anul…” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „am înţeles. Aşa vom face. 

Treceţi la următorul subiect. 

Eraţi pe la Gară”. 

 D-nul Marian Popoiu: „nu mai am. Gata”. 

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

  

  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.   
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