
               R O M A N I A  
        JUDETUL VRANCEA 
       MUNICIPIUL FOCSANI    
         CONSILIUL LOCAL    
 
   
        

P R O C E S    V E R B A L 
din  30 aprilie 2015 

 
 

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

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide 
şedinţa ordinară din 30.04.2015, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 
nr.769/24.04.2015, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 19 consilieri.  
 Absentează motivat d-nul consilier: Ionel-Gabriel Necula, aflat în concediu de 
odihnă şi d-nul consilier Aurel Bâcu, din motive necunoscute. 
 D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană salută prezenţa 
în sală a d-nului Deputat Ciprian-Neculai Nica. 

Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este astfel 
îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune votului 
procesul verbal al şedinţei ordinare din 26.03.2015. 

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 Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură, cadastru; 
 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 
 d-nul  Dănuţ Grosu – Serviciu investiţii, fond locativ; 
 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 
 d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 
 d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local; 
 d-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală; 
 d-nul Meluş Nazâru  – Şef serviciu impozite şi taxe locale; 
 d-nul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică, imagine; 
 d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei Focşani; 
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 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  
 d-nul Manole Merchea – Director SC ENET SA Focşani;  
 d-nul Mihai Ciubotaru – Director Serviciul Public Local de Asistenţă Socială 

Focşani; 
 d-nul Marian Rădulescu – Director Clubul Sportiv Municipal Focşani; 
 d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani; 
 d-nul Valentin Gheorghiţă – Director Ateneul Popular Mr.Gh. Pastia Focşani; 
 d-nul Sile Velniţă – Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 
 d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani; 
 d-nul Cornel Noană – Director Colegiul „Unirea” Focşani. 

 
 

         La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi 
ai mass-mediei locale. 
 Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „salut prezenţa în sală a 
d-nului Deputat Ciprian-Neculai Nica, constat că a ajuns şi d-nul consilier Aurel Bâcu. 
 Înainte de a trece la ordinea de zi, aş vrea să mulţumesc comunităţii locale,  
d-nului Primar – Decebal Bacinschi, d-nilor viceprimari, colegilor consilieri care au fost  
aproape de Inspectoratul Şcolar, care, împreună cu cele două unităţi şcolare, respectiv 
Colegiul Naţional „Unirea” şi Şcoala  Ştefan cel Mare” a derulat două olimpiade 
naţionale, respectiv Olimpiada de limbi germanice şi Olimpiada de lingvistică + poezia. 

Participanţii care au fost în oraşul nostru au  plecat cu cele mai calde şi cele mai 
apropiate sentimente şi impresii vis-a-vis de modul cum arată oraşul, vis-a-vis de modul 
în care ne-am implicat şi nu în ultimul rând, partea economică, nu sunt vorbe goale,  
d-nule consilier Berbece. Este realitate şi pot fi confirmate toate aceste aspecte de către 
d-nul director Noană, care este prezent în sală. 

Deci, revenind. Au plecat cu cele mai frumoase impresii, şi vis-a-vis de partea 
economică a oraşului, au găsit o diversitate de produse şi preţuri, foarte atractive. 

Dumnealor, au făcut foarte multe cumpărături. Consider că ne-am atins într-un fel 
o ţintă a strategiei municipiului Focşani, vis-a-vis de turism, vis-a-vis de  partea 
economică”. 

 
Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban prezintă proiectul ordinii de zi 
care cuprinde 36 puncte: 
 
1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 
Focşani şi bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din 
venituri proprii, pe trimestrul I 2015, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea 
de dezvoltare;  
 
2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului 
Focşani pe anul 2015, a sumei de 50,70 mii lei, pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie; 
 
3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 14.000 lei din bugetul local al 
municipiului Focşani pe anul 2015, reprezentând cheltuieli neeligibile aferente 
proiectului „Small Europe" derulat de Şcoala Gimnazială nr.3 Focşani în cadrul 
programului Comenius în perioada 20-24 mai 2015; 
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4. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului 
Focşani în calitate de coorganizator la desfăşurarea Concursului de Interpretare „Noelia 
Prisecaru", ce va avea loc în luna iunie 2015; 
 
5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 6,09 mii lei din bugetul local 
al municipiului Focşani pe anul 2015, pentru premierea sportivilor participanţi la a IV-a 
ediţie a Turneului de Taekwondo „Ziua Internaţională a Copilului - Cupa Vrancea" ce 
va avea loc în data de 30 mai 2015; 
 
6. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei 
Mândreşti - „Sf. Voevozi Mihail şi Gavril" din Focşani; 
 
7. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi a prestaţiilor 
financiare excepţionale familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate 
deosebite şi a metodologiei de acordare a acestora; 
 
8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării art.1 şi 2 din 
Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.314/2014 privind aprobarea 
taxelor practicate în anul 2015 şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru închirierea 
unor bunuri, de către SC Administraţia Pieţelor Focşani SA; 
 
9. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiţii „Înmulţitor de plante in vitro la Sera Mîndreşti, 
municipiul Focşani"; 
 
10. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
realizarea obiectivului de investiţii „Sistematizare verticală şi împrejmuire Şcoala nr.1 
Nicolae Iorga, Aleea 1 Iunie nr.6, municipiul Focşani"; 
 
11. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Consiliului local, prevăzut în bugetul local al municipiului 
Focşani pe anul 2015; 
 
12. proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de înlesnire la plată a obligaţiilor 
datorate bugetului local, depuse de Penea Radu, cu domiciliul în Focşani, 
str.Dobrogeanu Gherea nr.6, Bondilă Cuină Liliana cu domiciliul în Focşani, 
str.Revoluţiei nr.16, ap.6 şi Epure Mihai cu domiciliul în Focşani, str.1 Decembrie 1918 
nr.24A; 
 
13. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Foşani nr.143/2014 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile 
impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzilor aplicabile în anul fiscal 2015; 
 
14. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului 
de personal pentru Primăria municipiului Focşani; 
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15. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Ansamblului 
Folcloric „Ţara Vrancei" a patru posturi, în vederea promovării persoanelor încadrate pe 
aceste posturi care îndeplinesc condiţiile de promovare; 
 
16. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Grădiniţei cu 
Program Prelungit nr.18 Focşani a unui post, în vederea promovării persoanei încadrate 
pe acest post într-o treaptă superioară; 
  
17. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcţii al Şcolii Gimnaziale 
„Duiliu Zamfirescu" Focşani a două posturi, în vederea promovării persoanelor 
încadrate pe aceste posturi într-o treaptă superioară; 
18. proiect de hotărâre privind aprobarea, la nivelul Municipiului Focşani, a numărului 
de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu 
handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu 
excepţia celor cu handicap vizual grav; 
 
19. proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focşani nr.367/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
20. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focşani nr.86/2014 privind aprobarea orgamigramei, statului de funcţii şi 
numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
21. proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
local al municipiului Focşani nr.102/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
22. proiect de hotărâre privind sancţionarea disciplinară a d-lui Racoviţă Jalova Mihai 
Cosmin, inspector de specialitate în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului 
local al municipiului Focşani; 
 
23. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 
municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Compania de Utilităţi 
Publice SA Focşani; 
 
24. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 
municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Administraţia Pieţelor 
Focşani SA; 
 
25. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 
municipiului Focşani la SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani; 
 
26. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 
municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC ENET SA Focşani;  
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27. proiect de hotărâre privind desemnarea mandatarului Consiliului local al 
municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC TRANSPORT 
PUBLIC SA Focşani; 
 
28. proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focşani nr.59/2007 privind aprobarea inventarierii şi clasificării parcărilor 
şi locurilor de parcare din municipiul Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
29. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe perioada 
existenţei construcţiei, a terenului în suprafaţă de 1224 mp situat în Focşani, str. 
Revoluţiei T 85, P 438Cc, aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, către 
Parohia „Tuturor Sfinţilor";  
 
30. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 
Focşani nr.329/31.10.2013 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Focşani; 
 
31. 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.187/26.06.2014, 
nr.277/30.10.2014 şi nr.54/26.02.2015; 
 
32. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în 
suprafaţă de 15,00 mp, situat în Focşani, Aleea Căminului nr.15, sc.1, judeţul Vrancea, 
T. 188, P 10217 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul 
Neagu Ionel;  
 
 
 
33. 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.27/29.01.2015 privind aprobarea listei de priorităţi; 
 
34. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în 
Focşani, cartierul Tineretului-Sud solicitat de titularii contractelor de închiriere în 
conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată şi modificată; 
 
35. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei din fondul locativ de stat 
situată în Focşani, b-dul Unirii nr.1, bl.A5, ap.31, către familia Lepădatu Viorica în baza 
prevederilor Decretului lege nr.61/1990 cu modificările şi completările ulterioare; 
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36. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării şi informării publicului 
nr.60863 din 08.12.2014 privind documentația P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal „Construire bloc de locuinţe cu spaţiu comercial la parter şi regim de înălţime 
S+P+5E şi împrejmuire" - Focşani, intravilan, str. Mare a Unirii nr. 40A; 
 
 
 Secţiunea a II-a – rapoarte, informări 
 
1. Raportul Viceprimarului municipiului Focşani Marius-Eusebiu Iorga privind 
activitatea desfăşurată în anul 2014; 
 
 

Secţiunea a II a - discuţii, declaraţii politice. 
 
 
 

 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „stimaţi colegi, avem pe ordinea de zi la, 
desemnarea mandatarilor, cele 5 proiecte. V-aş ruga, o să vin cu amendament, să le 
amânăm ca şi discuţie, întrucât încă mai sunt elemente care mai trebuie clarificate. Deci, 
este vorba de punctele 23 până la 27 inclusiv”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „aş dori să retrag, împreună cu ceilalţi 
consilieri iniţiatori proiectul nr.6, cel referitor la acordarea unui sprijin financiar 
Parohiei din Mândreşti. Dacă sunteţi de acord ? 

 
Se supune la vot modificarea ordinii de zi, respectiv retragerea proiectului nr.6 şi 

proiectele de la nr.23, 24, 25, 26, 27 şi se aproba cu 20 voturi „pentru" .  
      
 
 
Se prezintă punctul 1 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, pe trimestrul I 2015, 
detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare;  
 
  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 
voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 90. 
 
 

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
alocării, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015, a sumei de 50,70 
mii lei, pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 91. 
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Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
alocării sumei de 14.000 lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015, 
reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Small Europe" derulat de 
Şcoala Gimnazială nr.3 Focşani în cadrul programului Comenius în perioada 20-
24 mai 2015; 
 

D-nul consilier Radu Niţu: „pentru că l-am văzut pe d-nul director de la Şcoala  
nr.3 în sală,  l-aş ruga dacă se face excursie să folosim autocarul Transportului Public. 

Este un autocar modern, aceiaşi cheltuială ca şi la celelalte şi adică, mutăm banii 
dintr-un buzunar în celălalt, nu ducem în alt buzunar. 

D-nul director de la Transport Local este aici şi cred că o să faceţi o afacere 
bună”. 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 92. 
 
 
 Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
participării Consiliului local al municipiului Focşani în calitate de coorganizator la 
desfăşurarea Concursului de Interpretare „Noelia Prisecaru", ce va avea loc în 
luna iunie 2015; 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 93. 

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

alocării sumei de 6,09 mii lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 
2015, pentru premierea sportivilor participanţi la a IV-a ediţie a Turneului de 
Taekwondo „Ziua Internaţională a Copilului - Cupa Vrancea" ce va avea loc în 
data de 30 mai 2015; 

 
  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 94. 
 
 
 Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
acordării ajutoarelor de urgenţă şi a prestaţiilor financiare excepţionale familiilor 
şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate deosebite şi a metodologiei de 
acordare a acestora; 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 95. 
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 Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării şi completării art.1 şi 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului 
Focşani nr.314/2014 privind aprobarea taxelor practicate în anul 2015 şi a 
preţurilor de pornire la licitaţie pentru închirierea unor bunuri, de către SC 
Administraţia Pieţelor Focşani SA; 
 
 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „doar o menţiune pentru a elimina orice 
neînţelegeri viitoare. 

Nu vorbim de modificarea unor taxe existente, de mărire sau scădere, ci vorbim 
de stabilirea a 2 noi taxe pentru 2 locaţii construire acum şi care nu aveau modalităţi de 
taxare şi care au fost aprobate luna trecută”. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi 
„pentru”, devenind hotărârea nr. 96. 

 
 
 Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii 
„Înmulţitor de plante in vitro la Sera Mîndreşti, municipiul Focşani"; 
 
 D-nul consilier Lionida Milea: „ vreau să întreb şi eu ce rentabilitate va avea 
acest înmulţitor de plante in vitro pentru comunitate, ţinând cont că este un procedeu 
mai dificil, şi după părerea mai costisitor decât procedeul actual. 

Eu m-am uitat la mapă, am crezut că găsesc un desfăşurător în care să ni se 
explice şi nouă de ce este necesar. Procedeul acesta are un ciclu, după care 
consumabilele sunt foarte scumpe şi echipamentele. 

În afară de asta, noi trebuie să alocăm aproape 10 miliarde de lei vechi, pentru 
această investiţie şi zic că nu se justifică pentru că nu ştiu cât sunt cheltuielile, cât sunt 
florile ? 

Dar, ca să facem o investiţie pentru a produce nişte flori acolo, nu ştiu … mi se 
pare exagerat de mare”. 

 
  D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „în primul rând că nu dăm banii 
aceştia, deocamdată nu aprobăm decât nişte indicatori şi când o să găsim şi finanţatori, 
probabil că o să şi plătim. 

Dar, nu cred că este corectă afirmaţia că, dăm nişte bani pentru nişte flori. Eu 
cred că o seră, sau mă rog, eu cred că oamenii de la Direcţie au dovedit de-alungul 
anilor că pot să facă din mai nimic ceva frumos şi cred că merită să aibă condiţii de a 
crea acest frumos altfel decât o fac acum în mod empiric. 

Dacă nu aţi fost în zona Serei de la Mândreşti, eu cred că acum este momentul să  
vă duceţi să vedeţi cum arată”. 

 
D-nul Sile Velniţă: „este mult de muncă. Împreună cu d-nul proiectant Grigoroiu. 

Este o lucrare cu care am colaborat împreună cu colectivul de cercetători de la 
Universitatea de la Cluj. Această  metodă se practică de foarte mulţi ani, este o lucrare 
la care noi ţinem foarte mult pentru că se practică de foarte mult timp străinătate, adică: 
Olanda, Franţa, Germania, Ungaria, de mult lucrează pe principiul acesta, iar la noi în 
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România se lucrează de foarte multă vreme dar a stat aşa puţin … pentru că nu s-a 
vândut pontul prea mult, pentru că tot s-a mers pe sistemul acesta de însămânţare … 

Vreau să vă spun că performanţele sunt foarte mari, adică, dintr-o frunză, practic, 
pentru că dvs. ştiţi … că şi soţiile dvs. şi dvs … se înmulţeau, se luau frunzuliţe de 
acestea, se puneau în apă şi ieşeau rădăcini ca şi muşcatele ş.a.m.d. 

Deci, acele muşcate pe care le vedeţi dvs. se înmulţesc prin vitro, adică, o  
frunzuliţă, se ia şi se secţionează ….    ” 

 
      Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „amănunte tehnice, vă 
rog, am înţeles, mulţumim”. 
 
 D-nul Sile Velniţă: „… durata este de o lună şi jumătate şi dintr-o  frunză se obţin 
1000-1500 de plante …iar detalii tehnice în ceea ce priveşte, această construcţie care 
revoluţionează un pic, vă poate spune d-nul proiectant …” 
 
 D-nul consilier Lionida Milea: „eu nu am contestat, eu am întrebat ca şi afacere  
… ” 

  
D-nul Sile Velniţă: „afacerea este foarte performantă…” 
 
D-nul consilier Lionida Milea: „… pentru comunitate, pentru că se face o 

investiţie mare, când se amortizează investiţia …” 
 
D-nul Sile Velniţă: „în 5 ani se amortizează şi nu sunt 10 miliarde”. 
 
Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „mulţumim”. 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „d-nule Velniţă, îmi daţi şi mie proiectul, să mă 

uit un pic pe el ?  
Aveţi proiectul tehnic, planul de situaţie şi restul? Daţi-mi şi mie ! 
Colegul nostru vă întreba altceva şi punctul de vedere a lui este bun în esenţă. 
Investim acolo conform indicatorilor, 10 miliarde.  
Vă rog să ne spuneţi şi nouă cam care este valoarea activităţii serei într-un an de 

zile, pentru municipiul Focşani, pentru că florile le-am văzut cu toţii, există, se schimbă, 
arată bine. 

Dar, care este cifra de afaceri, dacă vreţi, deşi este impropriu supus cifră de 
afaceri, a serei, adică, ce buget are sera anual, ca să putem să ne raportăm la investiţia 
asta ?” 

 
D-nul Sile Velniţă: „3 miliarde, în aceste condiţii se pot obţine plante şi arbuşti 

care se obţin greu …” 
 
D-nul consilier Lionida Milea: „o întrebare vreau să-i mai pun d-nului.  
Dacă ciclul plantelor este de 2 luni, ce facem noi pe perioada de iarnă ? pentru că, 

noi ştim că 6 luni avem vară, 6 luni avem iarnă.  
Asta este bună dacă noi am face afacerea asta permanent. 
Ne apucăm că vindem flori, sau ce facem, de asta am zis ?” 
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D-nul Sile Velniţă: „ … avem şi baza tehnică”. 
 
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „să ştiţi că Focşani-ul în ultimul timp, şi 

nu este o glumă, ceea ce spuneaţi şi dvs. mai devreme, toţi copiii care au venit în 
Focşani şi profesorii au remarcat un lucru. Focşani-ul este un oraş al florilor şi cred că 
nimeni nu mă poate contrazice. Aceste flori vin de la seră. 

Având în vedere că noi astăzi, mai avem un proiect de hotărâre şi este vorba de 
activitatea de lucrare şi igienizare a spaţiului verde din incinta unităţilor de învăţământ, 
adică, asta înseamnă că pe viitor noi vom avea grijă şi de spaţiile verzi din faţa liceelor, 
şcolilor, grădiniţelor, ş.a.m.d. unde avem nevoie de material floricol, de arbori, ş.a.m.d., 
tot ce înseamnă verde. 

Absolut, o să avem nevoie şi de acest spaţiu in vitro”. 
 
 D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „eu aş vrea să vă întreb altfel. Dacă noi am 

cumpăra tot ce înseamnă material săditor în oraş, l-am cumpăra la preţul pieţei, în 
decurs de un an, aţi putea să-mi spuneţi la ce sume s-ar ridica  achiziţionarea acestor 
plante ?” 

D-nul Sile Velniţă: „ … la 2 miliarde …” 
 
D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „dacă aţi cumpăra şi nu aţi produce dvs. 

…” 
 
D-nul Sile Velniţă: „ … la 2 miliarde …” 
 
D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „nu, cred că mai mult, că aici aţi băgat şi 

manopera. Cred că este mai mult. 
Din punctul meu de vedere, în faţa noastră aşa trebuia susţinut acest proiect. 
Pentru că dacă dvs., chiar dacă sunteţi unitate dependinte de Consiliul local, tot 

pe principiul eficienţei economice trebuie să lucraţi. Mai mult decât atât, dezvoltarea 
oraşului şi există aceasta, va necesita pentru grădinile noi care apar în jurul caselor mult 
mai mult material de genul acesta. 

Deci, clar vor fi flori. Vedeţi că se vând flori în tot oraşul. Ştiu că dvs nu puteţi 
vinde, dar nu puteţi vinde din nişte considerente administrative sau, eu le-aş zice altfel, 
dar nu le zic. 

Deci, dvs. puteţi să faceţi din asta o sursă de venit foarte importantă pentru. 
Numai singurul lucru, că aţi venit cu acest proiect, dar tot ce înseamnă documentaţie 
aceasta financiară, colegul meu consilier a spus bine, domnule, sunt atâţia bani, nii 
scoatem, sau este o pierdere în cadrul bugetului comunităţii. Cam aşa se pune 
problema”. 

 
D-nul consilier Aurel Bâcu: „de la domnul, care nu-i director, nu am înţeles 

nimic, decât un debit verbal incoerent, şi nejustificat eu nu am înţeles absolut nimic. 
Nici noi nu ne-am aplecat mai mult asupra proiectului în comisie, de aceea vă propun 
să-l amânăm, să-l studiem mai bine”. 

 
Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „sunt doar indicatorii”. 
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D-nul consilier Cătălin Vrabie: „s-au ridicat tot felul de probleme, este adevărat 

că la comisie nu s-au discutat, nu s-au ridicat problemele acestea, deşi era cel mai 
potrivit, dar unele dintre ele sunt pertinente şi justificate. 

Având în vedere, cum bine aţi spus, că vom mai avea discuţii pe proiectul acesta 
la următoarea şedinţă când vom aloca banii, cred că nu este nici o problemă să dăm 
drumul la indicatori şi să discutăm mai în amănunt când alocăm banii”. 

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

„pentru” şi 2 „abţineri” a d-nilor consilier Lionida Milea şi Vasile Vasiloiu, devenind 
hotărârea nr. 97 . 
 
 
 Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii 
„Sistematizare verticală şi împrejmuire Şcoala nr.1 Nicolae Iorga, Aleea 1 Iunie 
nr.6, municipiul Focşani"; 
    

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 98. 

 
  
 Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 
local, prevăzut în bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2015; 
  

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „aş vrea să vă propun câteva amendamente pe 
acest proiect de hotărâre. 

În primul rând, aş vrea să suplimentăm alocarea cu 9,86 mii lei pentru Concursul 
Noelia Prisecaru, orghanizat de Liceul de Artă; 14 mii lei, pentru Programul Comenius 
desfăşurat de Şcoala nr.3 Focşani; 200 mii lei pentru Direcţia de Dezvoltare, cu 
destinaţia lucrări de întreţinere şi reparaţii Piaţa Unirii; 10  mii lei subvenţie pentru 
Ateneul Popular Mr.Gh. Pastia Focşani în vederea organizării Festivalului de muzică 
clasică, pe care l-am discutat aseară, şi 70 mii lei pentru reparaţii curente la Colegiul 
Naţional Unirea.  

Este vorba aşa cum bine ştiţi de igienizarea şi curăţarea zonei din spatele liceului, 
care aparţine tot liceului …”. 

 
Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „Prioritaţi, lambriu era”. 
 
  

           D-nul consilier Cătălin Vrabie: „iertaţi-mă, era vorba de lambriu care nu a fost 
prins în proiectul iniţial. Lambriul de la sala de festivităţi.  
           Îmi cer scuze, că am mai discutat şi de igienizarea din spate.  
 În aceiaşi măsură, aş vrea ca din proiectul iniţial, cu amendament, să eliminăm 
suma de 240 mii lei de la subcapitolul bugetar învăţământ secundar superior. Restul 
celorlalte cheltuieli, rămânând în continuare în cadrul proiectului”. 
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Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre în formă iniţială, nefiind 

adoptat cu 20 voturi „abţineri”. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul d-lui consilier Cătălin 
Vrabie şi se adoptă cu 20 voturi „pentru”  devenind hotărârea nr. 99. 
 
   
 Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
cererii de înlesnire la plată a obligaţiilor datorate bugetului local, depuse de Penea 
Radu, cu domiciliul în Focşani, str.Dobrogeanu Gherea nr.6, Bondilă Cuină 
Liliana cu domiciliul în Focşani, str.Revoluţiei nr.16, ap.6 şi Epure Mihai cu 
domiciliul în Focşani, str.1 Decembrie 1918 nr.24A; 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 100. 

 
 

 Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Foşani nr.143/2014 
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 
2015; 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 101. 

 
 
 Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Primăria 
municipiului Focşani; 
 

D-nul consilier Dorian Alexandrescu:  „vă rog să se consemneze în procesul-
verbal că la acest proiect nu particip la vot”. 
  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 102. 

 
  
 Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
transformarea în statul de funcţii al Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei" a 
patru posturi, în vederea promovării persoanelor încadrate pe aceste posturi care 
îndeplinesc condiţiile de promovare; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 103. 
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 Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 
transformarea în statul de funcţii al Grădiniţei cu Program Prelungit nr.18 
Focşani a unui post, în vederea promovării persoanei încadrate pe acest post într-o 
treaptă superioară; 
  
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 104. 
 
 
 Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind 
transformarea în statul de funcţii al Şcolii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu" 
Focşani a două posturi, în vederea promovării persoanelor încadrate pe aceste 
posturi într-o treaptă superioară; 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 105. 

 
 
 Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea, 
la nivelul Municipiului Focşani, a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite 
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, adulţilor cu 
handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap 
vizual grav; 
 

 D-nul consilier Lucian Moraru: „„vă rog să se consemneze în procesul-
verbal că la acest proiect nu particip la vot”. 
  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 19 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 106. 

 
 
 Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv 
Municipal Focşani 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului 
Focşani nr.367/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 20 
voturi  „abţineri”. 
  

  
 Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 
nr.86/2014 privind aprobarea orgamigramei, statului de funcţii şi numărului de 
personal pentru Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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D-nul consilier Aurel Bâcu : „cele două proiecte sunt legate.  
Ieri în comisie am hotărât ca cele două proiecte să treacă şi să explicăm. Cineva 

să dea o explicaţie, de ce nu mai trec. Am înţeles că mai comportă nişte discuţii şi că ele 
vor fi băgate pe ordinea de zi în şedinţa viitoare”. 

 
Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „deci acesta este 

argumentul”. 
 

 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 20 
voturi  „abţineri” 
  
 
 Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de 
Dezvoltare Servicii Publice Focşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Focşani nr.102/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 107. 
 
 
 Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
sancţionarea disciplinară a d-lui Racoviţă Jalova Mihai Cosmin, inspector de 
specialitate în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al 
municipiului Focşani; 
 
           D-nul consilier Cătălin Vrabie: „cred că acest domn nu a înţeles nimic din ce i-
am transmis noi şi până la urmă inevitabilul se va produce. Nu ştiu dacă este în sală ? nu 
l-am văzut. Păcat că … dacă nu înţelege în continuare, vom vedea ce-i de făcut 
procedural şi va trebui să găsim oameni mult mai competenţi decât dumnealui”. 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 108. 

  
 
 Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 
nr.59/2007 privind aprobarea inventarierii şi clasificării parcărilor şi locurilor de 
parcare din municipiul Focşani, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: ”referitor la parcările care se închiriază în 
municipiul nostru.  

Cred că toţi colegii noştri în discuţiile purtate cu cetăţenii, în aceste discuţii s-a 
ridicat problema costului mare a acestei chirii. 

Faţă de oraşele similare din ţară, într-adevăr costul nostru este mai mare.  
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Am vrut să iau cuvântul pentru a transmite un mesaj cetăţenilor care aşteaptă 
această micşorare de inchiriere, că după ce se finalizează acest proces, după ce accesul 
la ocuparea locurilor de parcare va fi foarte facil şi transparent evident şi solicitarea de 
închiriere, solicitările de închiriere locuri de parcare, vor fi mai mari şi vom pune la 
momentul acela în discuţie, ce cost va avea închirierea de locuri de parcare în 
municipiul Focşani.  

Cred că este loc de discuţie aici să găsim o soluţie acceptată şi decentă pentru 
acest serviciu pe care-l facem noi”. 

D-nul consilier Lionida Milea: „vreau să-l mai completez pe d-nul consilier, 
referitor la parcări.  

Putem să ne raportăm şi noi la alte judeţe, unde pensionarii plătesc doar 50% din 
valoarea unei parcări, veteranii de război sunt scutiţi de plata parcărilor şi persoanele cu 
dizabilităţi sunt scutite deasemeni.  

Nu ştiu dacă la noi sunt scutite în momentul acesta, dar eu zic să avem în vedere 
şi lucrul acesta, sunt multe persoane care au 2 pensii sub salariul minim pe economie”. 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „şi eu sunt de acord că situaţia parcărilor 
în Focşani merită o atenţie deosebită. 

În primul rând aş dori aparatul să ne pună şi nouă la dispoziţie hotărârea din 
2007, să o cunoaştem şi noi în amănunt. Să evităm pe viitor, pentru că am semnale de la 
cetăţeni, vis-a-vis de taxarea din zona Pieţei, unde nu se eliberează întotdeauna bon şi 
mai sunt situaţii în catre se şi negociază, dacă vrei să laşi maşina pe toată ziua se 
negociază. Hai că-ţi las la 6 lei, să stai toată ziua în parcare. 

Am putea evita aceste situaţii neplăcute şi pentru noi ca administraţie dar şi 
pentru cetăţeni prin introducerea unui sistem de taxare prin sms. Funcţionează în multe 
alte oraşe şi este foarte simplu, trimiţi doar numărul maşinii şi plata s-a efectuat.  

Şi să vedem un pic dacă reuşim să facem rost şi de un parc auto pe care-l are 
municipiul Focşani, poate ne gândim şi pe viitor măcar pe termen mediu vis-a-vis de 
situaţia parcărilor ce să facem dacă avem în gând să întreprindem un parteneriat public 
privat. 

Ştiu că au fost discuţii şi pentru zona Pieţii cu d-nul Primar. S-au căutat soluţii. 
Dar din păcate investiţiile pentru parcările subterane acolo, sunt foarte mari şi Primăria 
se pare că în viitorul apropiat nu are resursele pentru a face astfel de parcări. 

În concluzie, cred că o discuţie mai aplecată pe acest fenomen în municipiul 
Focşani este foarte oportună, şi aştept să avem cât mai multe date să vorbim în 
cunoştinţă de cauză”.  
   
 Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 109. 
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 Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
încredinţării în folosinţă gratuită pe perioada existenţei construcţiei, a terenului în 
suprafaţă de 1224 mp situat în Focşani, str. Revoluţiei T 85, P 438Cc, aparţinând 
domeniului privat al municipiului Focşani, către Parohia „Tuturor Sfinţilor";  
 
 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „eu aş vrea să ni se explice care este elementul 
de noutate, pentru că a fost pe ordinea de zi luna trecută, au fost discuţii aprinse, dacă  
s-a schimbat ceva şi dacă da, ce s-a schimbat !”. 
  
 D-nul consilier Lucian Moraru: „noutatea este că am aflat că terenurile 
adiacente acestei fâşii sunt deja date şi sunt proprietari pe ele, nu trecute prin Consiliul 
local, ci direct.  
 Deci, în condiţiile de faţă, fâşia, zic eu, să o dăm bisericii pentru folosinţă pentru 
că, ceea ce voiam noi ca să păstrăm aceste terenuri ulterior pentru Legea 10, nu-şi mai 
au rostul”. 
 
 D-nul consilier Aurel Bâcu: „nu a apărut nici o modificare, am aflat şi eu despre 
faptul că în stânga şi în dreapta aleii, terenul a fost dat. De fapt am văzut. Fără ştirea 
noastră, întrebare pe care am adresat-o eu luna trecută, a fost, care este starea juridică a 
terenului din stânga şi dreapta nu am primit nici un răspuns nu-i prima dată când nu 
primim răspunsuri …”. 
 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „nu am obligaţia să dau în Consiliul local 
raportul ce fel de terenuri dau, ce terenuri dau la Legea 10 …” 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „d-le Primar, nu să ne daţi raportul, o informare, era 
vorba de o informare … ” 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „cel mult vă pot reda o situaţie, dar aceste 
terenuri au fost afişate şi ele au fost date celor care urmau să primească terenuri la 
Legea 10” 
 D-nul consilier Aurel Bâcu: „personal mă voi abţine la vot. 

 Nu a apărut nici un fel de modificări, vis-a-vis de luna trecută şi nici o  
lămurire oficială din partea aparatului tehnic vis-a-vis de statutul juridic al terenurilor 
din jur.  
 Terenul din jur este într-adevăr ţăruşat, aranjat, betonat, balastat, nu betonat, 
balastat. Deci, este  al cuiva”. 
 
 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „haideţi să facem o mică istorie a acestei 
biserici şi a acestui teren acolo.  
 Deci, s-a construit fără autorizaţie de construire, s-a împrejmuit o anumită 
suprafaţă de teren şi acum se doreşte să se intre în legalitate. 
 Nu a avut nici un act oficial prin care dânsul beneficia sau biserica beneficia de 
acea suprafaţă de teren.  
 La şedinţa anterioară, s-a dispus în felul următor: să meargă comisia de la 
urbanism, să vadă despre  ce este vorba, după care să introducem din nou proiectul. 
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 Am înţeles că s-a mers acolo, s-a dorit să se lase o alee, urmând după aceea să 
supunem aprobării Consiliului local. Aceştia au fost paşii care au fost făcuţi cu acest 
proiect”. 
 
 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „reţin că a fost o  opoziţie din partea colegilor 
noştri, parcă, de la PNL, erau nemulţumiţi. Dacă s-au lămurit între timp, să aflăm şi noi 
motivul.  
 Că noi vom da un vot pozitiv, dar aş vrea să ştiu de ce nu au dat prima dată votul 
pozitiv, că asta încerc să aflu ? Cu ce s-a schimbat între timp de i-a convins ? 
 UNPR, iertaţi-mă, nu mai ştiu ?” 

 
D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „d-nul consilier Bâcu, încerca să vă 

spună altceva. 
Data trecută la şedinţă, dânsul a venit cu un amendament. Ca acea fâşie, calea de 

acces la biserică, care este o suprafaţă destul de măricică, dacă nu mă înşel, vreo 400 
mp. în ideea noastră, văzând schita terenului, de a o alipi terenului din partea stângă şi 
ieşeau în jur la 1120 şi ceva de mp., pe care, ne gândeam noi să-i cedăm bineînţeles 
Primăriei, care să o aibă la dispoziţie pentru retrocedările viitoare. 

Ulterior, am aflat că acea bucăţică, a fost retrocedată pe Legea 10 printr-o 
dispoziţie a Primarului.  

Este deja cu act pe ea, nu mai avem ce să-i facem. Şi noi ne-am hotărât să îl 
votăm pozitiv pentru că nu-şi mai are rostul. 

Asta era ideea. Nu mai avem ce face cu bucăţica aia. Aia rămâne în aer.  
M-aţi înţeles ? şi suntem de acord, asta este, e simplu şi la obiect”.    
 

 D-nul consilier Lilian Ilie: „şi mie mi se pare o situaţie destul de dificilă şi greu 
de luat o decizie în sensul acesta.  
 Din  ce spunea şi d-nul Primar şi ceilalţi, că s-a construit, nu, fără să aibă 
autorizaţie de construire, şi acum doresc conform adresei trimise de către Protoieria 2, 
să intre în legalitate, sau să clarifice din punct de vedere juridic situaţia. 
 Totuşi şi suprafaţa asta de 1000 şi ceva de mp. mi se pare foarte mare. Să o dăm 
cu titlu gratuit unei biserici. Nu ştiu … o să mă abţin …” 
 
 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „cum am susţinut şi data trecută, grupul nostru, 
biserica nu este o instituţie indiferent de părerile pe care le avem fiecare personal.  
 Biserica nu este o instituţie care să facă profit sau care să facă activităţi care pot fi 
contabilizate, ea prestează un serviciu public pentru o formă sau alta, ea face parte din 
comunitate.  
 Faptul că acordăm 1000 m. din patrimoniul municipiului Focşani către o biserică 
şi ştim bine că acel teren nu va avea niciodată valoarea economică, nu va putea fi 
vândut, nu va putea fi tranzacţionat pentru că pe el este amplasată biserica şi cred că nu 
există argument mai puternic pentru un asemenea vot şi nici nu se poate discuta despre 
faptul că într-un fel sau altul prejudiciem bugetul municipiului Focşani sau am putea 
face altceva cu terenul respectiv, sau, sau, sau … 
 Deserveşte, că nu s-a făcut cu respectarea normelor legale privind autorizarea, 
într-adevăr, dar eu menţionez faptul că această construcţie a început în anii 1990, atunci 

 17 



când imediat după Revoluţie, nu exista legislaţie în materie, când lucrurile nu erau atât 
de clare şi atât de bine reglementate.  
 A început, la început aşa cum a început multe biserici din municipiul Focşani pe 
parcurs ea s-a edificat. Suntem într-o situaţie de fapt.  
 Menţinem în continuare această situaţie sau o reglementăm dându-i într-un mod 
legal  folosinţa acestui teren”. 
 
 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „dacă la şedinţa trecută am explicat că şi 
mie mi se părea inoportun să luăm o bucată de teren pentru a deranja urbanistic acea 
zonă, acum aflând de la colegii noştri că deja este bucăţelit terenul  
 Nu ar mai fi important acest argument, şi recunosc că nu ne vom prevala de el în 
votul pe care o să-l acordăm astăzi. 
  În schimb, d-nule Primar, îmi pare foarte rău, dar nu facem decât să încurajăm 
astfel de acţiuni şi pe viitor, ca oamenii să înceapă a construi fără a deţine acte legale şi 
după aceea să intre în normalitate şi cu documentele ! 
 Punctul meu de vedere, este că trebuie să începem de undeva şi să încetăm astfel 
de practică în municipiul Focşani. Nu spun că toţi fac aşa dar, este suficient să facă încă 
5 şi din punctul meu de vedere, avem deja două unităţi de măsură. 
 În concluzie, eu personal o să mă abţin la acest proiect, doar din argumentul 
acesta că  nu sunt respectaţi paşii legali”. 
 
 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „menţionam la început, că această construcţie a 
început în anul 1990.  
 Deci, nu vorbim de o construcţie începută în anul 2000 sau în 2005 sau 2010, ci 
în 1990, da !”. 
 

D-nul consilier Lionida Milea:”am înţeles că preotul paroh are un proces verbal, 
i s-a dat în 1990 sau 1991, când erau timpurile care erau, o hotărâre a Prefectului şi 
dumnealor deţin aşa ceva.  

Deci, nu a fost făcută o construcţie alandala.  
Oamenii au început să construiască pe o bază legală, care exista atunci. Acum, că 

între timp s-au schimbat datele problemei şi trebuie autorizaţie de construire, nu cred că 
au o vină, pe tema aceasta şi este o biserică, până la urmă, cetăţenii de acolo o folosesc, 
sunt cetăţenii noştri …” 

 
 D-nul consilier Puiu-Dragoş Horhocea: „aş avea o întrebare, mai mult retorică.  
 Dacă noi nu aprobăm proiectul acesta, vom dărâma biserica sau … ?” 
 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „dăm în continuare … ” 
 

 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „am şi eu una la fel de retorică. 
 Dacă acum gândiţi aşa, acum o lună de ce nu aţi gândit la fel ?” 
 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „eu am ridicat problema data trecută, şi nu s-a 
amintit.  
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Noi nu propuneam dărâmarea bisericii, propuneam ca biserica să se mulţumească 
cu 750 mp. şi cu intrare, cu 2 intrări din 2 străzi. 

Acum biserica după câte văd va avea 1224 mp. şi intrare din 3 străzi”. 
 
D-nul consilier Aurel Bâcu: „iar dacă amintim de anii 1990 şi construcţiile 

multe din ţara aceasta care au fost ridicate ilegal, fără autorizaţie, o să mă interesez şi o 
să vă aduc o situaţie şi câte s-au dărâmat dintre ele.  

Nu este cazul să ne referim aici la un locaş de cult, într-adevăr”. 
  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 16 voturi  
„pentru” şi 4 voturi „abţineri” din partea d-nilor consilieri: Lilian Ilie, Gheorghiţă 
Berbece, Tudorel-Daniel Trofin, Dan Buzoi, devenind hotărârea nr. 110. 
 
 
 Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 
completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.329/31.10.2013 
privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Focşani; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 112. 
 
 
 Se prezintă punctul 31 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.187/26.06.2014, nr.277/30.10.2014 şi 
nr.54/26.02.2015; 
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 112. 

 
 
 Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 15,00 mp, situat în 
Focşani, Aleea Căminului nr.15, sc.1, judeţul Vrancea, T. 188, P 10217 ce aparţine 
domeniului privat al municipiului Focşani, către domnul Neagu Ionel;  
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 113. 
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 Se prezintă punctul 33 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.27/29.01.2015 privind aprobarea listei de priorităţi; 
 
 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „vreau să mai întreb, dacă noi am mai aprobat 
în februarie asemenea listă.  
 Parcă am aprobat o listă pe anul 2015 …?” 
 
 D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „ … cu 
alte persoane”. 
 
 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „se aprobă la începutul anului o listă de 
priorităţi. Funcţie de locuinţele pe care le avem atunci dăm aceste repartiţii. Aceste 
repartiţii trebuie să le supunem aprobării dvs. 
  Deci, ei sunt în ordinea listei care a fost aprobată. Se regăsesc pe lista întreagă”. 
   

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 voturi  
„pentru”, devenind hotărârea nr. 114. 
 
 
 Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
unui schimb de locuinţe ANL situate în Focşani, cartierul Tineretului-Sud solicitat 
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. 115. 
 
 
 Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării locuinţei din fondul locativ de stat situată în Focşani, b-dul Unirii nr.1, 
bl.A5, ap.31, către familia Lepădatu Viorica 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. 116. 

 
 

 Se prezintă punctul 36 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 
Raportului consultării şi informării publicului nr.60863 din 08.12.2014 privind 
documentația P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire bloc de 
locuinţe cu spaţiu comercial la parter şi regim de înălţime S+P+5E şi 
împrejmuire" - Focşani, intravilan, str. Mare a Unirii nr. 40A; 
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 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „pun aceeaşi întrebare, l-am mai discutat de 
câteva ori, s-a modificat ceva, faţă de situaţia anterioară ? ” 
 
 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „nu. Cetăţeanul a fost la audienţe săptămâna 
trecută şi m-a rugat să introduc acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi.  
 Asta a fost ideea. Pentru că a fost la audienţe, aveam obligaţia să-l introduc pe 
ordinea de zi la această şedinţă”. 
  
 D-nul consilier Lionida Milea: „voiam să vă spun că în afară de semnăturile de 
la cetăţenii din zonă, că discuţia a fost amplă, nu o mai reluăm, ştim despre ce a fost 
vorba, încă 40 de persoane am eu aici, în afară de ceea ce are semnat d-nul Bâcu care 
sunt nemulţumiţi cu acest proiect. 
 Acum, noi ca să votăm acest proiect şi să fim împotriva cetăţenilor, într-adevăr  
s-au făcut investiţii, dar nu ştiu, şi cetăţeanul care a făcut investiţia acolo, de ce a făcut-o 
fără să aibă aprobările toate ?” 
 
 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „am mai întrebat şi la comisie.  
 După ce s-a făcut toată procedura de publicitate pe acestă investiţie, cum de odată 
aşa, apar, odată 30, odată 40 de semnături împotriva acestui proiect. Îmi pun şi eu 
întrebarea ?” 
 
 D-nul consilier Lionida Milea: „d-nule consilier, probabil că nu s-au strâns nici 
la o cârciumă, nici la un birt. 
 Oamenii au venit personal, sau dacă aveţi senzaţia asta, putem să mergem în 
zonă. Îi chemăm, avem număr de telefon, şi discutăm cu oamenii acolo, dacă asta este 
senzaţia !” 
 
 D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „întrebarea mea era, de ce nu au 
venit în timpul procedurii legale, în termenul acela de o lună, o lună şi ceva, nu ? Spun 
bine d-na arhitect?  
 Care este procedura şi cât a durat până când am ajuns aici?”  
 
 D-na arhitect Diana Decuseară: „într-o primă etapă, elaborăm PUD, s-a aplicat 
procedura de informare de 25 zile, pentru că ulterior ni s-a solicitat să aibă studiul Plan 
Urbanistic Zonal. La care, din nou am aplicat procedura de informare prin publicitate pe 
site, tot aşa, de minimum 25 de zile şi în total s-au cumulat peste 2 luni.  
 Iar în etapa în care era Planul Urbanistic de Detaliu, am făcut mai mult decât 
publicările acestea care erau şi în presă, nu numai pe sit-ul primăriei. Şi anume, 
notificări cu anunţ scris pe scara blocurilor: nr.1, 3 din str.Scarlat Tîrnăvitu, nr.40 din 
str.Mare a Unirii, nr.2 din str.Culturii.  
 Anunţ care menţiona ce doreşte să facă un anume investitor şi unde ne arătam 
Primăria, prin serviciul urbanism, disponibil să dăm detalii despre respectiva investiţie. 
 În perioada asta de, iată, cca. 2 luni, nu s-a interesat nimeni la noi la urbanism, şi 
nici nu au venit în scris opinii spre Primăria Focşani sau spre Agenţia de Protecţia 
Mediului întru-cât şi dumnealor au procedură similară de informare a publicului”. 
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 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „cum spuneam şi la discuţia precedentă, 
constat că prevederile legale pe care, cred că cel care solicită acest PUZ, l-a îndeplinit, 
nu sunt suficiente. Cumva, toate canalele de informare pe care le-a stabilit legea, nu sunt 
suficiente şi nu ajung la cetăţeni. 
 Nu pot să cred că acei cetăţeni atunci au fost de acord şi acum s-au răzgândit 
brusc. 
 Din punctul meu de vedere  este clar că acei cetăţeni nu au avut cunoştinţă de 
acest proiect şi metodele pe care le-au folosit, legale repet, şi pe care ni le-a prezentat  
d-na Arhitect şef nu sunt suficiente pentru ca cetăţenii din zonă să aibă la cunoştinţă ce 
proiect urmează a se derula în zonă”. 
 

D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „cert, acest proiect care a generat multe 
discuţii, din punctul meu de vedere, încă mai poate fi analizat. 

Deci, nu cred că se poate  … să ne pronunţăm tranşant, şi vă spun şi de ce. 
Pentru că acest proiect sub aspectul comunicării cu cetăţenii, ştiţi foarte bine că 

majoritatea proiectelor pe care noi le dăm publicităţii pe site, nu avem răspuns, sau nu 
avem opinii, sau nu avem critici, sau nu avem iniţiative. 

 De ce? Pentru că oamenii nu-l parcurg şi atunci, stau şi mă gândesc, şi cu ocazia 
aceasta, rog colegii consilieri, pentru că ce spun acum poate face obiectul unui proiect, 
consultarea cetăţenilor este una prevăzută în lege, dar putem să stabilim şi noi metode 
de comunicare. 

Vreau să vă spun că, mulţi ani în urmă, când am mers în Olanda şi am realizat 
înfrăţirea cu 's-Hertogenbosch am văzut acolo cum comunicau dumnealor.  

Deci, în momentul în care se făcea o lucrare de acest gen, şi de această 
dimensiune, exista un punct de informare în care exista o persoană care, să nu credeţi că 
era o persoană a Primăriei, era un voluntar, unde exista planul, deci exista vizibil, 
atrăgea atenţia, unde exista un registru, unde cetăţenii treceau şi-şi spuneau opinia. 

Aceasta era formula domniilor lor. Până când şi comunitatea noastră va apela la 
aceste sisteme de comunicare, on-line, şi altele, cred că ar trebui să procedăm la acest 
lucru. Nu cred că am avea costuri spectaculoase, dar am evita situaţii  de genul acesta în 
care şi cetăţenii şi investitorul şi noi suntem puşi să găsim o soluţie care, ştiţi, este  între 
ciocan şi nicovală. 

Mai departe, cred că situaţia creată acum ar putea fi rezolvată, pentru că şi 
legislaţia se schimbă foarte uşor, prin supunerea în primă fază unui vot de oportunitate, 
proiectul, poate înainte de faza de publicitate, pentru că consilierii pot să spună, 
domnule, da, are avize, este legal, dar nu este oportun. De ce nu este oportun?  

Pentru că în zona aia a oraşului nu considerăm că mai trebuie blocuri. Sunt 
suficiente câte sunt.  

Este un argument, vă spun, care stă în picioare şi, chiar dacă sunt şi opinii din 
partea secretarului municipiului, oarecum diferită, dar vreau să vă spun că în prima 
discuţie s-a apropiat de această idee o putem face.  
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Nu mai punem pe investitor în situaţia de a cheltui. Costurile unui PUZ sau a unui 
proiect, emoţiile, energia consumată, grija, riscul. Vremea-i frumoasă afară, dumnealui 
ar vrea să lucreze, clar. 

Noi lucrurile acestea trebuie să le evităm. Le putem evita şi am cerut aparatului, 
nu de acum, mai demult, să gândim un proiect şi invit toţi colegii să lucrăm la acest 
proiect”.     
 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „aş dori să vă reamintesc că, noi nu am 
fost împotrivă, chiar de la început împotriva acestui proiect.  

Am fost la faţa locului, am văzut despre ce este vorba.  
De jur împrejurul acestui viitor bloc sunt mai multe chichineţe, să le zic aşa, nişte 

magazii, nişte lucruri destul de urâte pentru Focşani, am analizat foarte bine dosarul, şi 
printre alte aprobări pe care le are absolut orice aprobări care au fost cerute este şi 
proprietarul terenului de drept. 

Deci, personal şi cu colegii mei nu am avut niciodată nimic împotriva PUZ-ului 
respectiv.  

O parte din colegii mei”. 
   

 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „s-ar părea că lucrurile încep să se aşeze altfel, 
deşi noi am susţinut de la început că un investitor în limitele legale este bine să fie 
încurajat. 

Sigur, se pune problema pe care a ridicat-o colegii mei. Sunt nişte oameni în 
zonă, nişte cetăţeni care sunt împotrivă. Este dreptul lor să fie împotrivă, cum este şi 
dreptul nostru să fim, pentru. Sau dreptul oricui să susţină o idee. 

Este bine că a fost pus totuşi pe ordinea de zi, sper că, după încă o consultare să 
putem lua o decizie astăzi, nu cred că o să luăm o decizie că văd că încă sunt destui 
colegi care nu s-au lămurit.  

Dar eu v-aş propune să punem pe ordinea de zi şi pentru luna viitoare, să ne mai 
uităm încă odată pe el, să mai discutăm dacă mai este nevoie, cu colegii care nu s-au 
convins, sau care nu ştiu toate faţetele problemei, şi poate reuşim să susţinem totuşi şi 
un investitor. 

Sigur va trebui să le explicăm oamenilor, sau poate, nu noi, poate investitorul, în 
perioada asta, să se ducă să le explice oamenilor din zonă, că lucrurile pe care vrea să le 
facă acolo. Poate nu le face atât de mult rău pe cât cred ei, pentru că este foarte 
important şi felul în care s-a pus problema. 

Dacă cineva a bătut la uşă şi le-a spus: domnilor o să se ridice un bloc aici care o 
să vă ia tot soarele, vă convine? Nu, normal. Dar dacă ar vedea planurile, dacă ar fi fost 
la prezentările organizate de arhitectul care a susţinut proiectul, dacă ar vedea ceea ce 
urmează să se construiască acolo, limitele proprietăţii, respectarea limitelor, distanţe 
ş.a.m.d., plus salubrizarea zonei, cred că orice om raţional s-ar gândi mai bine la situaţia 
de acolo. 

Nu aş vrea să luăm o decizie forţată, cum nu am vrut niciodată, pentru că am mai 
discutat pe PUZ-urile acestea, văd că o parte dintre colegi şi-au schimbat opinia şi este 
bine că şi-au schimbat-o. Mai studiaţi şi ceilalţi care încă nu sunteţi convinşi. Mai 
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studiaţi şi poate reuşim să ajungem la un compromis. Pentru că eu mi-aş dori ca 
semnalul pe care-l dăm oricărui investitor, nu numai lui, aşa cum am făcut-o până acum 
şi am suspinut PUZ-urile şi am susţinut investiţiile să fie că, Consiliul local într-o 
majoritate cât mai mare, dacă nu în unanimitate, pică de acord pe aceste probleme şi 
susţine investiţiile, multe sau puţine din municipiul Focşani. 

Nu suntem un municipiu care să ne permitem, cred eu, renunţarea la nişte 
investiţii, oricât de mici sau de mari ar fi ele”. 
 D-nul consilier Lilian Ilie: „aş vrea să spun şi eu câteva cuvinte vis-a-vis de 
acest proiect.  
 Pentru cei care nu cunosc, alaltăieri la comisie de urbanism a fost prezent 
arhitectul şi beneficiarul acestei lucrări. 
 Din ce am înţeles, unul din motivele pe care d-nul Arhitect l-a susţinut, ca noi să 
dăm un vot favorabil acestui proiect a fost că construcţia respectivă are o arhitectură 
modernă. Foloseşte materiale, construcţiei de acum, având în vedere că în zonă sunt 
blocuri din prefabricate din beton, dar ceea ce ştim cu toţii, că d-nul Arhitect, este tot 
acelaşi arhitect care a făcut şi la vremea respectivă acele blocuri. 
 Deci, acest domn Arhitect, a proiectat acele blocuri la vremea aceea şi nu-i plac, 
iar acum se laudă cu noul proiect. 
 La parterul acestui imobil, va fi un spaţiu comercial cu 300 şi ceva de mp., ceea 
ce nu s-a spus. Parcarea este minimă, asigură câteva locuri de parcare şi eu ştiu, în cazul 
în care, eu ştiu, vin la cumpărături, nu au unde să parcheze, plus că şi asta duce la un 
disconfort a locuitorilor din zonă”. 
 
 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „pentru că, sper să nu se fi acreditat 
ideea că noi suntem împotriva investiţiilor din  Focşani, propun, aşa cum îi spuneam şi 
d-lui Primar înainte de şedinţă, mai ales şi în spiritul colegilor care au spus să nu mai 
supunem investitorii la cheltuieli suplimentare, să organizăm o dezbatere, unde colegii 
mei care deţin semnături să invite cetăţenii din zonă la o discuţie la care să participe şi 
investitorul şi proiectantul şi cetăţenii, şi în urma unei negocieri, a unei discuţii 
bilaterale, la care să participăm şi noi în măsura în care ne permite timpul să ne facem o 
idee aproape completă asupra acestui proiect şi asupra nemulţumirilor care există şi de o 
parte şi de cealaltă. 
 Eu am înţeles aşa. Că dacă s-ar renunţa la 1 sau 2 nivele, atunci numărul 
cetăţenilor nemulţumiţi ar fi cu mult mai mic. 
 În concluzie, cred că o discuţie în acest mod între cele trei părţi ar mai lămuri din 
neînţelegeri şi luna viitoare ne putem întâlni în cunoştinţă de cauză, şi să votăm, cum ne 
dictează conştiinţa. Nu în detrimentul unora sau altora”. 
 
 D-nul consilier Cătălin Vrabie: „cred că asta cu renunţarea la 2 nivele este o 
glumă, şi vreau să o iau ca o glumă. 
 Acest imobil are 4 etaje, dacă renunţă la 2, deja, mai bine nu-l face.  
 5 etaje are. Nu poate fi eficient dacă renunţă la 2 etaje.  
 Este imposibil, ceea ce nu putem să cerem aşa ceva pentru că nu-i mai ies 
calculele financiare. 
 O să discute cu locuitorii din zonă, va discuta şi cu noi cei care vom dori să fim 
prezenţi acolo, şi poate reuşim să găsim o soluţie, o cale de mijloc”. 
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  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 2 
voturi  „pentru” din partea d-nilor consilieri Bogdan-Emilian Matişan şi Gheorghiţă 
Berbece şi 18 voturi „abţineri”. 
 
  D-nul consilier Cătălin Vrabie: „cu menţiunea, aşa cum am făcut-o de fiecare 
dată, că aceste abţineri ale noastre nu înseamnă un vot împotrivă ci o prelungire a 
termenului de analiză”. 
 
 Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „şi va fi reintrodus pe 
ordinea de zi a şedinţei de luna viitoare ”. 
 
 
    

Secţiunea a II-a – rapoarte, informări 
 

1. Raportul Viceprimarului municipiului Focşani Marius-Eusebiu Iorga privind 
activitatea desfăşurată în anul 2014; 

 
 

Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban: „raportul este la mapă, a  
fost studiat, dacă sunt comentarii. Cred că nu”. 

 
Nu sunt comentarii, consilierii iau act de raport. 
 
 
 

Secţiunea a II a - discuţii, declaraţii politice. 
   
 
  Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban:  „solicit înscrieri la 
cuvânt pentru punctul discuţii şi declaraţii politice”. 
 

Se înscriu: d-nii consilieri: Aurel Bâcu, Ioan-Liviu Oloeriu, Radu Niţu, Lionida 
Milea,  d-nul Primar Decebal Bacinschi. 

  
 D-nul consilier Aurel Bâcu: „o să fiu foarte scurt. 

Aşa după cum ştiţi, în perioada 16-19 am avut pe linie sportivă la Liceul cu 
program sportiv mai bine zis o delegaţie din Franţa, delegaţie formată din 2 echipe de 
rugby de juniori, consilieri locali din preajma localităţii Tarr din sudul Franţei, acţiune 
care defapt a fost un răspuns la vizita pe care Liceul cu program sportiv, cu cele 2 
echipe de rugby  a fost anul trecut în Franţa. 

Aş vrea să mulţumesc Primăriei municipiului Focşani, prin Direcţia de 
Dezvoltare şi tuturor celor care s-au implicat în a face din baza Milcovul Sud, o bază 
care să ne reprezinte la această acţiune şi să vă transmit încă odată mulţumirile părţii 
franceze, care s-au simţit extraordinar în Focşani. 
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Au vrut să spună că s-au simţit ca acasă dar, au spus că s-au simţit mai bine ca 
acasă în Focşani. 

Acţiunea a fost o reuşită prin implicarea tuturor factorilor de răspundere de la 
nicelul Primăriei şi Consiliului local Focşani”. 
 

D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „o să vă supun atenţiei unele probleme pe 
care le-am discutat cu cetăţenii, le-am promis că le aduc în faţa Consiliului local, ele pot 
genera iniţial, fie iniţierea de proiecte, fie realizarea unei corespondenţe cu unele 
instituţii şi rog toţi colegii care doresc, să participe, pentru că este clar că pot apărea mai 
multe soluţii şi idei. 

Pentru început Mausoleul Sud, un monument important pentru noi, pentru 
focşăneni este închis. Oamenii ar vrea să-l vadă, să intre în interior. Copiii vor să intre 
în el.  

Ce putem face? Este o întrebare la care aşteptăm răspuns, asta către aparatul 
primăriei. 

Pentru cei care nu ştiau, pentru că sunt cadre didactice în sală. Există un autocar 
pe care Consiliul local a aprobat să fie achiziţionat de cei de la Transport local, care să 
aibă un uz pentru instituţiile publice, pendinte de primărie, pentru şcolile comunităţii, 
tocmai în ideea, de a uşura accesul acestora la deplasări şi cred că ar trebui făcut lucrul 
acesta pentru că din punct de vedere economic am înţeles că acum autocarul este 
închiriat comercial. 

Ştiţi că unii o să zâmbească, anul acesta nu am mai introdus studiu de trafic.  
În bugetul municipiului Focşani, pentru că am obosit să-l introduc şi atunci o să 

vă propun şi dvs., chiar dacă, unii o să spună că, iar se bagă consilierii unde nu le fierbe 
oala. O să vă propun ceea ce am propus şi consilierilor din mandatul trecut din comisia 
de urbanism, să facem o inventariere în oraş a semnelor de oprire şi staţionare interzisă, 
pentru că ele au fost puse în valuri. 

A fost o etapă în care activitatea de ridicări autoturisme o făcea o firmă privată şi 
atunci s-au înmulţit foarte mult, dacă se parcurg documentele, procesele-verbale, asta 
am spus-o acum vreo 3 sau 4 ani în urmă, dar nu s-a făcut, şi eu cred că putem merge, 
putem să emitem o opinie, să încercăm s-o argumentăm că sunt specialişti în Primărie, 
şi să trimitem către Poliţia municipală, rutieră, o variantă în care dumnealor să facă 
modificări pentru că toţi mergem în oraş, nu vă spun noutăţi. 

Vă dau un exemplu: Ştefan cel mare, care, venind la Primărie, de multe ori se 
blochează această stradă.  

Nu mai vorbesc de Republicii între cele două sensuri giratorii, unde sunt atâtea 
instituţii şi devin aceste străzi un loc în care vaşnicii poliţişti locali dau amenzi pentru 
staţionare şi oprire interzisă. Dar nu văd, mai la câţiva metri că sunt maşini oprite în 
zona de intrare în sensul giratoriu. Nu văd că sunt maşini pe trotuare. Nu văd aceste 
lucruri.  

În schimb, şi aici vin cu o solicitare de proiect de hotărâre, în sensul de a 
reglementa aprovizionarea spaţiilor comerciale din oraş.  

Pentru că sunt spaţii comerciale care efectiv, la acele spaţii nu se poate  ajunge 
pentru că sunt semne cu oprire interzisă, staţionare interzisă.  

Şi atunci te întrebi, ori nu-i mai ceri taxa aia care o plăteşte fiecare spaţiu 
comercial, pentru că oamenii aceia, la ei nu se poate ajunge, nu pot fi aprovizionaţi, ori, 
stabilim un regulament prin care într-un interval orar, civilizat interdicţia de staţionare 
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fiind interzisă, se suspendă pentru aceste vehicule. Şi domniile lor să nu le mai 
amendeze pentru că s-ar părea că fac din asta o obişnuinţă şi mai mult de atât, mi-aş 
propune şi o s-o fac şi în comisia din care fac parte să ne dea şi nouă să vedem, care 
sunt contravenţiile pentru care dumnealor au dat sancţiuni în ultima perioadă. 

Să văd dacă cineva care mergea cu muzica dată la maximum în oraş a fost 
sancţionat, să vedem dacă cursele de motociclete au fost întrerupte şi alte lucruri, 
blocări. 

Plecând mai departe, rog pe domnii de la Direcţia de Dezvoltare, eu am mai spus 
asta într-o şedinţă, o reiau, da, pentru că începe trasarea parcărilor în oraş, în zona 
Eroilor cu Ştefan cel Mare, există o parcare în spatele blocurilor. Este marcată, sunt 
spaţii închiriate, există un lucru civilizat, dar, mai există spaţii pe mijlocul parcării, ei, şi 
aceste spaţii este normal că nefiind locuri oamenii le speculează şi parchează. Deci, se 
poate parca.  

Problema este, că uneori din, nu ştiu, dacă din rea credinţă, se parchează şi se 
blochează maşinile care au deja un spaţiu plătit la Primărie.  

Dacă noi am trasa şi acea zonă am reglementa şi am putea să operăm şi să-i 
ajutăm pe cei care au şi plus că am mai câştiga nişte bani din chirii. 

Cam atât ar fi, deci este o activitate şi un proiect de hotărâre, poate-l realizăm”. 
 
 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „vreau să vă răspund la ceea ce aţi spus, că 

apoi uit. 
Mausoleul nu este al nostru. Mausoleul a fost dat Consiliului Judeţean printr-un 

proiect de hotărâre”. 
 
D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „să vedem cum facem …” 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „Ar trebui să ne adresăm, în urma discuţiei de 

astăzi, să ne adresăm Consiliului Judeţean, prin care să detaliem, cred că făcea parte din 
proiectul cu mausoleele, dar … 

Cu autocarul trebuie un proiect de hotărâre prin care să stabilim noi nişte preţuri 
pentru copii. Pentru că în definitiv sunt copiii noştri şi nu putem să punem nişte preţuri 
exagerate, practic, să scoată motorina să fie suficient. Că nu o să te pui acum să faci 
afaceri cu noi, domnule director, nu ?.... ” 

 
D-nul Director Ion Diaconu: „ … o să discutăm o listă cu preţurile ...” 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „cred că şi pentru dvs. ar fi bine să ne 

prezentaţi o calculaţie de preţ şi funcţie de asta să iniţiem un proiect de hotărâre. Şi nici 
dvs. nu mai aveţi nici un fel de problemă apoi cu costurile acestui autocar, da? ” 
 Studiul de trafic, după cum ştiţi şi dvs. şi am mai avut discuţia aceasta, dacă-l 
facem suntem în măsură să luăm, adică … măsuri radicale să putem fluidiza de exemplu 
circulaţia …” 

 
D-nul consilier Ioan-Liviu Oloeriu: „dacă nu avem un studiu de trafic nu putem 

lua măsuri radicale … ” 
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D-nul Primar Decebal Bacinschi: „dar dacă nu s-a luat atunci nici o măsură, 
chiar am dat o aprobare, că ţineţi minte în Consiliul local s-a construit, că voiam să 
dărâmăm punctul termic din spatele blocurilor înalte ca să putem crea circulaţia în 
spatele blocului. 

Am dat aprobare pentru o construcţie acolo, dacă ştiţi şi dvs., dar în schimb noi 
suntem obligaţi şi aici o să trebuiască să venim cât mai rapid să facem studiu de 
mobilitate pentru că nu vom putea accesa proiecte pe fonduri europene, ce înseamnă 
transporturile, energie, ş.a.m.d.”. 

 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „iertaţi-mă, nu ştiu ce înseamnă studiu de 

mobilitate” 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „ceva tot în genul studiului de trafic.Cu 

Poliţia, le-am spus să facă treaba aceasta. 
Şi cu parcările acesta, o să luăm legătura cu cei care se vor ocupa de  aceste 

parcări. 
Vreau să vă spun că am scos semnele de pe Republicii, deci un sens de pe 

Republicii nu va mai fi ocupat de maşini şi taxi-urile le-am scos de acolo. Am pus 
semne de oprirea interzisă şi ridicare. In aceste condiţii se fluidizează un pic circulaţia 
pe str.Republicii”. 

 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „intervin cu o chestiune ridicată de colegul meu 

Trofin.  
Zona pieţei este extrem de vulnerabilă în ceea ce priveşte parcarea.  
Avem acolo, cel puţin pe Mare a Unirii, foarte multe camioane, camionete, care 

parchează non-stop. Aceia nu pleacă niciodată acasă. Au marfa în aceste camionete.  
Este depozit pe roţi şi ocupă unul sau două locuri de parcare care ar putea fi 

foarte bine folosite legal şi corect de cetăţenii municipiului Focşani, care vin să-şi 
cumpere de acolo ce le trebuie. 

Sigur, ei nu sunt în afara legii. Pentru că noi nu am reglementat această chestiune 
şi dacă au posibilitatea să folosească domeniul public, normal că-l folosesc. 

Dar, nu cred că este echitabil faţă de cetăţeni, ca un individ să plătească pentru o 
zi de parcare cât plăteşte ei, 10 lei, sau cât plăteşte şi să ţină 2 locuri de parcare ocupate 
non-stop. Acele 2 locuri de parcare ar putea fi utilizate de 20 de cetăţeni din municipiul 
Focşani în timpul unei zile, care vin şi pleacă, jumătate de oră fiecare să-şi cumpere ce 
au de cumpărat. 

Pe noi municipalitatea ne interesează şi să fluidizăm zona şi să dăm posibilitatea 
cine vine la piaţă să-şi cumpere zarzavaturi sau ce-i trebuie să poată să parcheze 
civilizat şi comod o jumătate de oră, că atât durează să-ţi faci cumpărăturile, după care 
să plece, să-şi lase locul liber, că mai vine şi altcineva.  

Avem 70.000 de cetăţeni în municipiul Focşani, nu 20 care stau şi parchează 
acolo de dimineaţă până seara. 

Şi asta nu se poate reglementa doar dacă vom introduce un sistem de parcare 
electronic, sub orice formă considerăm necesar. Că este cu bilete, cartele, sms, cum îl 
considerăm viabil.  

Pentru că am încercat varianta cu parcometrele dar nu funcţionează nici unul.  
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Aia este o chestiune păguboasă pentru municipiul Focşani. Nici un parcometru nu 
funcţionează şi mai mult decât atât, nimeni nu se duce să plătească la parcometru, 
pentru că nimeni nu ridică maşinile, pentru care nu se plăteşte taxă. 

Nu ştiu care este cauza, ideea este că actualul sistem de încasare al taxei de 
parcare cu ora nu funcţionează în municipiul Focşani. 

Haideţi, să identificăm o soluţie. Repet, fie că este cu barieră, fie că este cu 
cartelă, fie că este cu sms, luăm modelul Braşov-ului, Galaţi-ului, care are sistem de 
parcare la fel de bun, nu ştiu.  

Haideţi să ne aplecăm un pic asupra problemei şi primul punct pe care trebuie să-l 
rezolvăm în chestiunea asta este piaţa, începând de la Banca Transilvania şi până la 
Direcţia Silvică. 

Vă rog frumos, nu ştiu care este posibilitatea, care este maniera, să comandăm un 
studiu, să ne dea cineva o soluţie.  

Nu ştiu care va fi varianta, să aflăm şi noi care ar fi cea mai bună modalitate de a 
rentabiliza această zonă, şi aşa cum bine a spus şi colegul meu, acolo sunt şi activităţi 
care exced zonei legale, referitor la încasarea taxei şi pe care noi nu o putem controla”. 

 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „avem aceeaşi situaţie în Gara Focşani. Vine 

cetăţeanul, lasă maşina, ia trenul, vine seara o ia şi îmi ţine ocupată parcarea.  
Aceiaşi treabă, parcarea din Sud. Toate microbuzele, dacă aţi văzut, care aduc 

oameni pe platformă, ne ocupă parcările.  
Practic noi nu le mai putem face funcţionabile pentru cetăţeni.  
Părerea mea este că ar trebui instituită o taxă pentru … spre exemplu, cel de la 

Piaţă, vine şi spune, cât mă costă, 10 lei”. 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „din câte ştiu există. Există o taxă pe locul de 

parcare, numai că …” 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „o plăteşte …” 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „o plăteşte, dar sistemul, în permite să plătească 

10 ore. Acolo ar trebui să-ţi permită maximum 1 oră şi jumătate …” 
 
D-nul consilier Lucian Moraru: „exact asta vreau să vă spun eu. Trebuie limitat 

timpul la 3 ore, pentru maximum o maşină. Dacă nu, să ridicăm preţul. Din 3 în 3 ore, 
să crească preţul şi atunci nu le mai convine să …” 

 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „tot legat de discuţia cu parcările, şi să reţină 

cine se va ocupa cu parcările. Putem limita accesul maşinilor mari, stabilind un orar de 
aprovizionare.  

În afara acestui orar de aprovizionare, dimineaţa şi seara, sau cum identificăm, 
după o consultare cu cei care au magazine acolo, să nu se înţeleagă că avem vreo 
problemă, sau avem ceva împotriva celor care au magazine şi îşi desfăşoară activităţi 
economice acolo. Nu. Vrem doar să reglementăm activitatea în aşa fel încât şi cetăţenii 
să beneficieze de Piaţa municipiului Focşani. 
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Deci, revenind. Se poate stabili un orar de aprovizionare dimineaţa şi seara unde 
cei care-şi aprovizionează magazinele pot avea şi acces gratuit, dar, în afara acestui orar 
să le fie interzisă parcarea maşinilor peste nu ştiu ce tonaj, peste nu ştiu ce gabarit. 

Rămâne să discutăm cu cei de acolo”. 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „am avut program de aprovizionare între 3 şi 

5 şi nu a fost bine”. 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „dar poate era prea devreme între 3 şi 5, căci, 

totuşi este devreme.  
Între 3 şi 5 este devreme.  
Putem să facem aprovizionarea între 6 şi 8, că toată lumea se trezeşte şi merge la 

…”. 
 

 D-nul consilier Radu Niţu: „aş vrea să zic şi eu ceva d-nule Trofin, că dvs. aţi 
parcurs mai multe etape aici. 

Sunt problemele cetăţenilor din Cartierul Mîndreşti, zona unde mai sunt şi alţi 
colegi de-ai mei care trec pe acolo mai rar sau mai des. 

Sunt probleme pe care le-am mai discutat cu d-nul Primar, dar aş vrea să mă 
adresez şi d-nilor Viceprimari şi celor din conducerea compartimentelor din Primărie. 

Prima problemă este că nu se mai lucrează de către firma, şi d-nul Primar, şi am 
discutat cu dânsul, şi ştie această problemă, se va strica şi ceea ce s-a pus. Asfaltul acela 
respectiv, şi nu cred că urmăreşte nimeni lucrarea, îi foarte greu şi, chiar şi eu sunt 
pesimist, în modul foarte puţin cât mai este nu se mai lucrează. 

Vreau să vă spun că arată frumos cartierul. Când a trecut şi maşina de la Direcţia 
de Dezvoltare şi a măturat, foarte frumos rigolele.  

Deasemeni, pomii au început să dea şi gazonul a ieşit foarte bine trotuarul şi arată 
foarte bine zona unde a fost asfalt, unde este asfalt, unde este măturat. 

Dar, aşa cum spunea şi d-nul Primar astăzi când discutam, dacă nu se trece şi la al 
doilea strat de asfalt se pare că şi primul strat se va degrada. 

A doua problemă care aş vrea să o ridic aici, este situaţia molozului din spaţiile 
terenului de sport. Stadionul este foarte bun, arată bine, dar din cauza VEGA, a cărat, a 
făcut un depozit de moloz. D-nul Grosu este aici, bănuiesc că l-a văzut şi dânsul din 
trecerile dumnealui pe acolo. 

Haideţi să vedem ce facem. Să cărăm acel moloz de acolo. Să redăm copiilor 
posibilitatea să facă sport şi vreau să spun că vin şi de la oraş, vin foarte mulţi din oraş, 
vin foarte multe echipe de copii care joacă acolo. 

Deasemeni, d-nule Primar, am înţeles din discuţiile cu dvs, că după 1 Mai, adică 
1 Mai-ul acesta muncitoresc, care nu mai este muncitoresc acum, este de odihnă şi 
plimbare, cred că vom împrejmui gardul şi noi, dvs. ştiţi, am oprit nişte ţevi, le avem la 
cetăţeni. Cei 2 cetăţeni de acolo aruncă mingea în culturile lor şi sunt probleme în acest 
sens. 

Deasemeni, aţi sunat şi dvs. dar a trecut săptămâna, d-na Baciu este aici, pentru 
unii nu se lipesc deloc prezenţa la şedinţele … nici de la Direcţia de Dezvoltare nu-i 
nimeni. D-nul director este în concediu, dar ceilalţi, lipsesc cu desăvârşire. 

Problema este că în gardul respectiv, deci, trebuie să-l ridicăm, cetăţenii strică 
culturile. 
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Intrarea în Cartierul Mîndreşti, d-nule Primar, am discutat, săptămâna asta nu s-a 
întâmplat nimic, deşi am avut de vreo două ori intervenţii cu domnul care se ocupă de 
reparaţia străzilor. Am vrut să-i ajut, nu s-a pus nimic. Poate săptămâna viitoare voi 
reuşi. 

D-nule Grosu, începerea lucrărilor la conducta de apă pluvială, haideţi că ştiţi, am 
avut probleme, aţi fost şi dvs. cu mine, nu ne mai dă voie să deversăm în bazinul de 
peşti acolo în baltă ! 

Cele 2 bazine care sunt, care captează apa pluvială, aş ruga, haideţi să înceapă, 
fonduri ştiu că sunt. 

Cabinele de autobuz sunt în 3 poziţii care pot fi puse. Nu ştiu de ce nu sunt puse. 
Am înţeles că-s făcute. Nu ştiu de ce şi cred că dacă nu pot fi puse acelea noi, 
silenţioase, frumoase, aspectoase, cu GPS pe ele, hai să le punem pe alea vechi pe care 
le-am avut ca să dăm posibilitatea cetăţenilor … văd că mereu plouă, să stea. 

Vreau să vă spun că acestea sunt probleme ale cetăţenilor, aceştia ne mai iartă 
dar, să vă spun sincer nu ne uită. Ne iartă dar nu ne uită. 

Uitatul acesta d-nule Trofin, că dvs. ştiţi, vine perioada de la anul din iunie şi cred 
că mai treceţi şi dvs. la Mîndreşti”. 

 
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „ îmi cer scuze. Este un drept la replică 

pe care trebuie să-l ofer d-nului Niţu …” 
D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule consilier nu suntem la proiecte de hotărâre, 

aici este …” 
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „nu contează, este un punct de vedere pe 

care eu pot să mi-l exprim …” 
 D-nul consilier Radu Niţu: „vă  rog, vă rog …” 
 
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin:” ştiu că sunteţi încadrat, nu cred că staţi 

24 din 24 de ore la intrare în Mîndreşti ca să mă vedeţi pe mine dacă trec sau nu pe 
acolo.  

Am mai trecut, spre cunoştinţa dvs. pe acolo. Am văzut că nu s-a făcut nimic pe 
strada principală şi că este foarte greu. 

Eu vă spun sincer, eu prefer să vin cu bicicleta decât să vin cu maşina, pentru că 
am talonul la cauciuc foarte mic şi atunci s-ar putea să-mi stric maşina. 

Nu vă mai spun că trec de foarte multe ori pe lângă şi sunt nenumărate situaţii 
periculoase în trafic, pentru că mulţi evită să intre pe intrarea principală în Mîndreşti şi 
intră pe uliţele laterale. Inclusiv astăzi am văzut un autobuz al Penitenciarului care a 
intrat pe lateral.  

Aşa că, rugămintea mea este să vă referiţi mai puţin la trecerea mea prin 
Mîndreşti şi la cât mă uită sau nu mă uită pe mine cetăţenii”. 

 
D-nul consilier Radu Niţu: „ nu, dar nu problema asta am vrut să ridic. Vreau să 

spun că răspundeţi de Mîndreşti. Ştiu că suntem colegi acolo. Asta am vrut să vă spun şi 
nu …” 

 
 D-nul consilier Lionida Milea: „vreau să aduc şi eu câteva cerinţe de le cetăţeni. 
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După ce au citit în presă şi eu ştiu unde sau mai interesat de asfaltarea pe care noi 
am început-o, marea asfaltare, au pus şi ei întrebări pe bună dreptate, şi pe bună 
dreptate, dar străzile noastre  când aveţi de gând să asfaltaţi găurile.  

Adică mă refer aici la cei după str.Gloriei, … ” 
 
 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „septembrie – octombrie” 

 
   D-nul consilier Lionida Milea: „Milcovul …!” 
 
 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „Gloriei nu a intrat în discuţie …” 
 
 D-nul consilier Lionida Milea: „Milcovul …!” 
 
 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „Milcovul este făcută, cap-coadă …” 
 
 D-nul consilier Lionida Milea: „Cincinat Pavelescu …!, nu-i făcută toată …” 
 

D-nul Primar Decebal Bacinschi: „ cum? ” 
 
D-nul consilier Lionida Milea: „Cincinat Pavelescu …!” 

 
 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „Cincinat Pavelescu, să mai aştepte. Avem 
altceva de făcut acum. Eu nu mă duc la Laguna, sincer vă spun. Altceva …!” 
 
 D-nul consilier Lionida Milea: „asta nu vreţi să o faceţi sau cum?” 
 
 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „o facem, dar staţi, avem alte priorităţi …!” 
 
 D-nul consilier Lionida Milea: „bine …!” 
  
 D-nul Primar Decebal Bacinschi: „… lista de priorităţi acum …” 
 
 D-nul consilier Lionida Milea: „probabil au apelat la mine că au văzut că am 
succes cu străzile astea. Că am pe Păun Pincio şi Trotuş, de 3 ani de zile, de când am 
ridicat problema s-o facem şi hai să apelăm la d-nul consilier Milea că le rezolvă repede. 
 Mai am câteva probleme. Parcările, s-au ridicat problema aici, chiar şi domnul 
coleg, referitor la parcări. 

S-au făcut lucrări pe majoritatea zonelor, chiar cele rămase cu extinderea reţelei 
ENET-ului şi parcările de domiciliu mă refer. 

Aici, nu s-au mai trasat, oamenii nu mai ştiu unde să-şi lase maşinile. Au acele 
tăbliţe, unele au dispărut, unele mai sunt … 

În afară de asta s-au început nişte parcări, am mai discutat cu d-nul Primar, pe 
care nu le-am terminat.  

Avem pe Plevnei o parcare începută. A rămas şi pământul nepus în rigole, nici 
parcarea terminată ! 

Mai avem aici str.Brăilei care nu s-a finalizat. Am ridicat problema mereu, văd că 
s-au mai alocat nişte bani, nu ştiu dacă se va finaliza ! 
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Am şi la Mîndreşti. Acum, o mare parte din ele, d-nul Radu Niţu le-a enumerat şi 
vreau să vă spun că pe str.Nuferilor, este o porţiune acolo, unde toată lumea duce 
gunoiul. 

Eu am anunţat şi pe d-nul Gheorghe, a trimis în zonă, am înţeles şi a mai mers pe 
acolo, trebuie să găsim o modalitate pentru că-s foarte multe gunoaie pe margine şi vara 
dă un miros foarte urât. 

O parte dintre cetăţeni plătesc gunoiul, pentru că am întrebat şi eu, domnule ce se 
întâmplă. O mare parte nu plătesc gunoiul. Îl iau de acasă şi-l aruncă acolo. Să găsim o 
soluţie de a rezolva problema …”  

 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „ să meargă Poliţia să-i oblige pe fiecare să 

încheie contracte acolo”. 
 
D-nul consilier Lionida Milea: „la Mîndreşti s-au mai ridicat nişte probleme 

acolo. 
Probleme referitoare la un parc. Dacă există o posibilitate. Am înţeles că ar fi 

vorba de un fost  cămin cultural. Este un spaţiu acolo, unde s-ar putea …” 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „terenul s-a retrocedat la Legea 10”. 
 
D-nul consilier Lionida Milea: „sau în altă parte. Pentru că nu există aşa ceva. 

Ţinând cont că se va termina … şi poate se va relua şi acel proiect cu casa mortuară. 
Pentru că este într-adevăr o problemă acolo.  

Ştiu că nu sunt bani alocaţi suficient pentru biserici dar, cetăţenii spun, şi pe bună 
dreptate, ci, domnule, dacă în Focşani bisericile sunt una lângă alta şi se mai pot duce, 
are fiecare un necaz şi merge de la o biserică la alta, aici chiar nu ai unde să mergi.  

Din cauza aceasta. Poate găsim o soluţie, că este o problemă. 
În speranţa că şi străzile acestea vor fi rezolvate”. 
 
D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „vreau să vin în întâmpinarea d-nului coleg 

Oloeriu cu o propunere. 
Ţinând cont că în luna mai se organizează nişte concursuri-concerte de muzică 

simfonică în aer liber, aş propune în parcul de la Sud, să facem unul din aceste 3 
concerte şi cu această ocazie se deschide şi Mausoleul”. 

 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „2 chestiuni scurte. 
Mi s-a adus la cunoştinţă, dar am trecut destul de uşor peste acest aspect. Faptul 

că va trebui să plătim, municipalitatea, apa pluvială către CUP. Şi vorbim de o factură la 
momentul acesta 140 mii lei. Factură care se estimează că până la sfârşitul anului va fi 
la 8 miliarde lei. Bani pe care CUP-ul îi va factura.  

Este o chestiune de care trebuie să ştim şi să vedem dacă există, şi vă rog d-nule 
Primar, să purtaţi o discuţie cu CUP, să vedem dacă există vreo posibilitate. 

Avem acţiuni acolo, nu ştiu, poate identificăm o posibilitate ca aceşti bani, 8 
miliarde lei, să-i folosim în alt scop decât să plătim apa pluvială la CUP. 

Nu ştiu situaţia legală, nu ştiu baza legală. Sunt sigur că ea există dar poate există 
şi o variantă prin care am putea compensa sau am putea beneficia de scutire sau eu ştiu, 
alte variante. 
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A doua problemă este legată de baza noastră sportivă de la Sud, unde anul trecut 
am stabilit împreună nişte condiţii în care să se desfăşoare acolo activitatea şi recent au 
apărut tot felul de informaţii pe presă, că acea bază este închisă pentru sportivii din 
municipiul Focşani şi că a intrat în nu ştiu ce activităţi de refacere şi că nu-şi pot 
desfăşura activitatea. 

Noi am primit, consilierii în comisie o explicaţie de la director, dar aş vrea să-l 
audă şi presa şi prin intermediul ei să audă şi cetăţenii municipiului Focşani, în special 
cei care au copii la grupurile de fotbal de acolo sau copii care se antrenează pe baza de 
la Sud. 

Vă rog d-nule director, precizaţi ceea ce ne-aţi spus nouă ieri în şedinţă”. 
 
D-nul Director Marian Rădulescu: „…au avut acces toate grupele de copii. 

Terenurile au fost puse la dispoziţie ….” 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „ adică, în această perioadă de 2 săptămâni pe 

care aţi identificat-o dvs. nu există competiţii.  
Că ideea principală care se desprindea din articol, sau din scrisoarea sau din 

cuvântul celui care ne-a criticat a fost că în mod voit am suspendat activitatea ca să 
împiedicăm nu ştiu ce competiţii”. 

 
D-nul Director Marian Rădulescu: „prima competiţie care se va desfăşura, va fi 

pe 9 mai. Deci  exact când se termină această perioadă care s-a oprit intrarea pe teren. 
Iar pentru publicul larg care vor să alerge după-amiaza am trasat în jurul terenului 

de fotbal un spaţiu, pe iarbă, unde poate să alerge în fiecare după-amiază”. 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „a fost vre-un meci care nu s-a putut ţine în 

perioada asta acolo?” 
 
D-nul Director Marian Rădulescu: „nu. Era vorba de antrenamente. Şi au înţeles. 
Culmea, cei care sunt în competiţii oficiale juniori 1 şi 2 republicanii au înţeles şi  

îşi desfăşoară antrenamentele pe altă bază până la meciurile …”. 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „deci, nu sunt nemulţumiţi. Şi atunci cine este 

nemulţumit ? Nu ştim. Bine”. 
 
D-nul consilier Puiu-Dragoş Horhocea: „profit că-i d-nul Director aici. Aş avea 

şi eu o întrebare de pus, vis-a-vis de acea pistă de alergat.  
Când, cum facem vom face şi noi …? ” 
 
D-nul Director Marian Rădulescu: „acolo, ca să se facă o pistă de atletism, trebuie 

fonduri foarte mari. 
Dar noi am început deja să arăm pista, deja prima sută de metri, am început deja 

să o aranjăm. Urmează să terminăm toată pista şi să aducem nişte zgură, să arate cât de 
cât. 

Acum se lucrează. Deci, am arat suta de metri, s-a luat şi iarba, tot. A fost vorba 
şi de … ” 
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D-nul consilier Puiu-Dragoş Horhocea: „pentru că ştiţi că sportivii de la CSM 
sar gardul ca să alerge pe stadion”. 

 
D-nul Director Marian Rădulescu: „care sportivi de la CSM …?” 
 
D-nul consilier Puiu-Dragoş Horhocea: „într-o dimineaţă când am vrut sa aleg, 

am mai discutat pe tema aceasta, dar nu eraţi dvs. d-nule director, am vrut să alerg m-
am întâlnit cu câţiva sportivi care practică atletismul, nu ştiu dacă erau de la CSM, nu 
am înţeles foarte bine şi care săreau gardul ca să alerge, pe  stadion„. 

 
D-nul Director Marian Rădulescu: „ nu ştiu ce informaţie este dar, eu am făcut 

atletism şi antrenorii care sunt la Clubul Sportiv Unirea şi la Liceul Sportiv am fost 
colegi şi nu a fost problema niciodată să nu intre, să facă pregătire pe această bază”. 

 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „vreau să vă aduc la cunoştinţă o situaţie 

destul de grea cu care ne confruntăm la ora asta, este vorba de obiectivul de investiţii: 
Reabilitare şi modernizare spaţii publice, zona urbană de acţiune Sud-Est municipiul 
Focşani. 

Să vă spun câteva date aşa: valoarea totală a investiţiei este de 27426000 mii lei. 
Am încheiat contractul cu VEGA 93 Galaţi şi au mai fost 2-3 acte adiţionale pentru 
prelungirea termenului. Termenul final ar fi 31 mai 2015. 

La ora actuală VEGA ne-a comunicat că societatea a intrat în procedură de 
insolvenţă. Valoarea lucrărilor executate este de: 8,8 mil.lei, fără TVA. 10 millioane, 
aproape 11 milioane, cu TVA. 

Deci, cam jumătate din valoarea lucrărilor. Mai puţin de jumătate, rest de 
executat 16 milioane. 

La data de 30.03.2015, am dat ordin de reîncepere a lucrărilor. SC VEGA SRL 
Galaţi a început lucrările la obiectivul de investiţii, dar forţa de muncă prezentată este 
insuficientă precum şi numărul de utilaje necesare faţă de volumul de lucrări care mai 
este de realizat. 

Menţionăm că toate lucrările executate au fost de decontat. 
Astăzi şi ieri, am încercat, l-am sunat pe directorul general, văd că nu-mi 

răspunde, am vorbit atunci cu fostul patron, ex-director care este acum, d-nul Istrate şi 
am hotărât, luni la 14,30 să merg să am o discuţie cu dânsul legat de această investiţie. 

Încă nu este târziu, este posibilitatea finalizării acestei investiţii, dar dacă lucrează 
în acest mod nu vom reuşi să finalizăm această lucrare şi este păcat de Dumnezeu. 

V-am adus la cunoştinţă, pentru ca, şi aparatul tehnic ar trebui să ne spună dacă 
facem vreo adresă din partea Consiliului, ne adresăm acestei societăţi, să găsim o soluţie 
pentru a rezolva acest proiect”. 

 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „noi am mai discutat de PIDU, şi îmi pare rău 

că am ajuns la o concluzie pe care am spus-o  de anul trecut.  
Dacă vă aduceţi aminte, că am discutat şi v-am spus că  există premisele să nu 

terminăm lucrarea asta. Iată că suntem în situaţia în care nu putem să o terminăm sau 
există premisele să nu o putem termina. 

Întrebarea mea este, ce se întâmplă dacă nu terminăm proiectul la sfârşitul lui 
decembrie 2015 aşa cum este prevăzut? ” 
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D-nul Primar Decebal Bacinschi: „cred că soluţia ar fi să terminăm proiectul cu 

banii noştri”. 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „adică, 16 milioane.” 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „cred că mai fac ceva …” 
 
D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: ”în acelaşi spirit voiam să intervin, dar 

vreau să vă întreb dacă în contractul încheiat cu VEGA nu există nişte clauze şi nişte 
penalizări care să ne exonereze pe noi ca municipalitate la plata acestor costuri, lucrări 
neefectuate. 

Pentru că nu mi se pare normal, dacă VEGA nu vrea nici măcar să 
subcontracteze, nu ştiu dacă este posibil conform contractului, că timp fizic ar mai fi să 
se facă aceste lucrări, trebui să dea dovadă de bunăvoinţă şi eu să încerc ca 
municipalitate să mă exonezez de la plata lucrărilor respective neefectuate. 

Adică, haideţi să încercăm să căutăm nişte soluţii. Eu nu militez pentru a penaliza 
această societate care deja are probleme, dar să înţeleagă şi ei că nici noi nu putem să 
plătim din buzunarul cetăţenilor după ce ne-am lăudat că am obţinut bani cu finanţare 
europeană. 

Haideţi că căutăm o soluţie şi dacă nu are personal, şi nu poate, să facă, măcar  
printr-o subcontractare prin care să reuşim să ducem proiectul la bun sfârşit”. 

 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „am fost de acord. Au venit şi au spus că au 

găsit firma LEFTER CONSTRUCT, care a spus, nu este nici un fel de problemă, vom 
termina lucrările până la sfârşitul lunii septembrie, nu este nici un fel de problemă. 

Au executat lucrări în luna martie.  
Primele lucrări pe care le-au executat am încercat să dau cât mai repede banii.  
Niciodată banii nu au plecat pe data de 10 a lunii următoare, dar banii ajungând la 

VEGA, ea fiind în insolvenţă, banii aceştia ia băgat pe toţi la comun. Şi acum i-a luat pe 
toţi în ordine.  

Nu le-a dat banii lui, cei de la LEFTER. Oamenii nu au mai vrut să vină ieri şi 
alaltăieri, să mai muncească, ei nu au cu ce să-şi cumpere materiale. 

Suntem într-o situaţie destul de neplăcută. 
Am rugat-o pe d-na director economic, să vadă dacă există posibilitatea ca să 

plătesc direct. Ca să vedem dacă există această posibilitate, pentru că domnii de la 
Curtea de Conturi spun în felul următor, nu, îi dai societăţii mamă. Ea, cine ştie, poate 
are datorii la stat şi atunci, trebuie să şi le plătească.  

Şi acum, am mai vorbit astăzi cu domnul Ministru Secretar de Stat, d-nul 
Matache, ar exista o formă de contract, direct cu o altă firmă, în condiţiile în care firma 
respectivă ar fi deacord să preia în condiţiile în care a fost încheiat contractul, firma care 
a încheiat contractul să fie deacord să dea această lucrare. 

Şi din acest motiv, vreau să mă duc luni la Galaţi să discut, să văd ce gândesc.  
Este adevărat, mult nu mai este de muncă, este puţin  de făcut, dar dacă nu 

lucrează, timpul trece şi sunt şi valorile mari sunt asfalt. Păi, numai staţiile de autobuz 
sunt vreo 40 miliarde.  

Ce a fost greu am trecut. Mai avem câteva parcări de săpat în Sud. 
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Mîndreşti-ul chiar este rezolvat în proporţie de 80%, Mîndreşti-ul este rezolvat. 
Nu ştiu, să vedem ce facem. 
Acum, am să vă rog dacă vreţi, luni, am să mai dau şi telefon d-nului director 

Stan Ciprian de la ANL, poate, poate participa şi dânsul, a spus că vrea să vină, că este 
de la Piatra Neamţ.  

Luni la ora 11, să mergem să facem ceva aşa oficial, începerea lucrărilor a celor 
104 apartamente, oprite în anul 2004 în municipiul Focşani, să le începem şi pe ele. 

Şi ce vreau să vă mai spun aşa. Astăzi am primit din partea Palatului Elisabeta. 
Şeful onorific al Casei Majestăţii Sale, o invitaţie pentru a participa pe data de 10 mai la 
un dineu, la Palatul Elisabeta. 

Nu cred că este cu bani. Am 5 invitaţii. Eu nu cred că o să ajung, pentru că la 
sfârşitul săptămânii viitoare avem vizita primarilor din Franţa, Belgia. Vor veni pe data 
de 8-9 mai. Săptămâna fratenităţii. 

Dacă vreţi dintre dvs. …” 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „este o chestiune scurtă, la fel.  
Au fost plecaţi colegii noştri în Franţa cu rugby şi echipele noastre au venit, au 

fost ok. Numai că esenţa acestui parteneriat era crearea unui Centru de Excelenţă la 
Focşani. 

Dacă greşesc, vă rog să mă contraziceţi. 
Ideea, a fost să ne cunoaştem, să vedem modalităţi de colaborare. Partea franceză 

să asigure finanţarea şi noi să asigurăm logistica şi să vedem ce iese. Cel puţin asta este 
informaţia mea. Văd că se dă din cap, şi poate nu ştiu eu bine. 

Vă rog să-mi spuneţi dacă facem mai departe paşi, sau ne limităm la vizite, noi în 
Franţa şi ei în România ? ” 

 
D-nul consilier Aurel Bâcu: „acest club BALS din Franţa, este un club privat. Ei 

au explicat aici la întâlnirea cu d-nul Primar, cu d-nul Viceprimar.  
Acest club trăieşte din banii sponsorilor. Din cele 4 comune care se situează în 

jurul oraşului TARB şi bani de la părinţi. Părinţii copiilor care sunt sportivi la acest 
club, juniori, sub 18 ani. 

Acţiunea care s-a desfăşurat anul trecut în Franţa, s-a derulat la iniţiativa 
actualului preşedinte al Federaţiei Române de Rugby şi a  regretatului Viorel Ion. 

Au planificat, au obţinut bani de la Consiliul local şi au mers cele 2 echipe de 
rugby. 

Deocamdată, ei ne-au răspuns anul acesta cu ocazia acestei vizite. Ei nu-şi pot 
permite nici măcar să primească anumiţi juniori de la noi, sau jucători care se remarcă 
pe aici, şi să-i primească în Franţa. 

Este club privat care se finanţează foarte strict cu bani de la sponsori. 
Centrul de Excelenţă, este un alt subiect, care s-a născut acum vreo câţiva ani la    

Focşani şi nu s-a finalizat.  
Nu s-a finalizat, tot datorită faptului că cel care a iniţiat nu mai este”. 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „eu îmi aduc foarte bine aminte şi ceea ce spun 

eu aşa mi-a fost prezentat.  
La momentul când a fost deplasarea în Franţa, mie personal mi s-a spus, 

domnule, oamenii vor să investească, vor să-şi facă o pepinieră aici, vor să-şi găsească 
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nişte tineri care sunt talentaţi, hai să le asigurăm noi suportul material, avem aici gena, 
avem oameni buni care să-i pregătească şi ei vin să investească. 

Acum mi se spune că nu au ce să investească. 
Ok, a fost o acţiune frumoasă, dar să înţeleg că se opreşte aici. Eu mă aşteptam să 

mergem mai departe şi să facem ceea ce mi s-a spus la început. Haideţi să facem aici un 
Centru de Excelenţă că acesta era scopul. 

Şi-mi pare rău, ca astăzi să-mi spuneţi altceva decât mi-aţi spus acum un an de 
zile”. 

 
D-nul consilier Aurel Bâcu: „Centrul de Excelenţă, are nişte reguli ale lui şi 

avem exemplu Centrul de Excelenţă de la Judo pe care …” 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „eu nu vorbesc de judo, eu vorbesc de faptul că 

iniţial mi s-a prezentat o formă care astăzi este cu totul alta. Este bine că s-au dus, este 
bine că au venit la noi dar din păcare nu am avut finalitate la chestia asta. Eu mi-aş dori 
ca acest proiect să-şi fi avut finalitate. Dar nu este. Şi-i păcat că nu este. Pentru că dacă 
ştiam de la început lucrul acesta, poate că altfel am fi privit lucrurile”. 

 
D-nul Director Cornel Noană: „Am rămas să vă mulţumesc personal. D-na 

Inspector General a făcut-o în calitatea funcţiei pe care o are, în numele celor 5000 de 
elevi care au participat în decurs de 15 ani la Concursul de Matematică Unirea, care este 
un concurs recunoscut.  

Pe plan naţional să ştiţi că este recunoscut numai din cauza faptului că este tare. 
Elevii sunt buni şi organizarea este aşa cum este şi, şi datorită condiţiilor pe care le 
asigură Consiliul local Focşani. Şi le-a asigurat de la prima ediţie. 

Vă mai mulţumesc şi în numele celor vreo 550 de participanţi la Olimpiada 
Naţională de Franceză de acum 2 ani. O să găsiţi impresiile lor pe pagina de facebook a 
olimpiadei.  

Vă mai mulţumesc şi în numele participanţilor la recent Olimpiada de Germană şi 
o să vedeţi într-o emisiune a unui post de televiziune local, impresiile copiilor despre 
Focşani şi despre  gazdele acestui concurs. 

Toate au avut suport moral şi material al Consiliului local. Este subînţeleasă şi 
mulţumirea organizatorilor Concursului Naţional + poezia. 

Şi aş vrea să vă scutesc de această introducere, mai vreau să vă mulţumesc eu 
pentru ceea ce am auzit. Respectiv suma pentru lambriul din sala de festivităţi  şi pentru 
ceea ce s-ar putea să mai fie prin hotărâri.  

Mărturisesc că nu ştiu, că nu primesc mapa. Dar în acelaşi timp, vreau să vă 
asigur că Liceul Unirea şi-a făcut datoria faţă de comunitatea locală şi nu numai locală, 
chiar naţională. 

Liceul Unirea a dat ţării aproape 20 de academicieni.  
Liceul Unirea, mai recent a dat ţării medaliaţi cu aur la Olimpiadele naţionale. A 

dat ţării pe Alin Moldoveanu, medaliat cu aur la Olimpiada de la Londra. 
Da, printre alţi academicieni şi Anghel Saligny.  
Şi vă mai spun ceva, Liceul Unirea împlineşte în anul 2016,  150 de ani.  
Este un an jubiliar, este o aniversare care ar trebui să-l găsească pregătit să 

primească oaspeţi de soi. Merită acest lucru, şi sunt convins că veţi fi alături de noi în 
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acest demers, astfel încât personalităţile care vor fi invitate cu această ocazie să-l 
găsească plin de cadouri. 

Vă mulţumesc anticipat”. 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „sunt în Consiliul de Administraţie la Unirea, de 

asta ridic o problemă, pentru că s-a discutat acolo, şi am discutat-o şi noi la comisie. 
D-nule Director, d-nule profesor, am discutat în consiliu, să vă decideţi ce faceţi 

cu acea clădire din curtea liceului”. 
 
D-nul Director Cornel Noană: „sala de sport. Am trimis hârtia şi cu decizia 

Consiliului profesoral. Săptămâna următoare, după Consiliul de Administraţie”. 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „aţi trimis hârtia către Primăria municipiului 

Focşani, în sensul de accept de demolare”. 
 
D-nul Director Cornel Noană: „de demolare, este hotărârea Consiliului 

profesoral. De a demola vechea sală de sport, în condiţiile  în care nu există bani pentru 
a  fi recondiţionată şi în condiţiile în care, mai utilă este o bază sportivă în aer liber care 
lipseşte cu desăvârşire împreună cu sala de sport care există”. 

 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „ştiu de la d-nul Primar că am discutat în 

comisie, că activitatea de curăţare, a zonei din spatele liceului, unde au fost barăcile 
vechi, este în procedură de atribuire şi voiam să vă întreb în ce stadiu este cealaltă, 
împreună cu sala de sport. 

Care este procedura după solicitarea liceului ? Ce trebuie să facem? ” 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „clădirile se vor demola”. 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „trebuie să alocăm bani pentru aşa ceva ? sau o 

facem cu forţe proprii ?” 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi:  „o să rezolvăm după eliberarea autorizatiei de 

demolare”. 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „putem să stabilim un termen pentru eliberarea 

autorizaţiei de demolare ? ” 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „o să verificăm documentaţia”. 
 
D-nul Director Cornel Noană: „mai trebuie făcută o expertizare” 
  
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „de ce  avem nevoie ? ” 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „În condiţiile în care vrem să o demolăm, vine 

o expertiză şi să aprobe demolarea”. 
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D-nul consilier Cătălin Vrabie: „dacă expertiza iniţială spune, că trebuie 
consolidată …” 

 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „Pentru că au trecut anii. Câţi ani sunt? Vreo 

6 ani, de când am făcut expertiza aia” 
 
D-nul Director Cornel Noană: „vreo 6 ani” 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „nu ştiu, d-nule consilier, voi face tot 

posibilul să fie totul …, dar avem nevoie de bani. Asta este toată treaba.” 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „dacă trebuie să votăm ceva în consiliu, ca să 

aveţi banii pentru demolare şi pentru spaţiul verde”. 
 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „dacă aprobăm banii pentru lucrările care mai 

sunt de executat cu aceia rezolv inclusiv, zic eu şi demolările acelea acolo. Foarte puţin 
o să mai trebuiască”. 

 
 D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „după ce demolăm, trebuie să 

amenajăm după aceia un teren de sport, o sistematizare … ” 
 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „d-nule profesor, ni s-a prezentat în Consiliul de 

Administraţie un proiect mai vechi sau mai nou care cuprindea o bază de sport şi era 
evaluat la 6 miliarde lei. Zic bine? ” 

 
D-nul Director Cornel Noană: „eu nu mă pricep bine nici la proiect. Sunt de 

matematică, nici la sume.  
Eu ştiu că a existat un proiect iniţial de sistematizare totală, tot cu bază sportivă, 

cu parc, absolut totul, gard, care era la vreo 17 miliarde lei.  
Din acest proiect, după negocieri care s-au purtat de către arhitect, aici la 

Primărie, nu ştiu cu ce serviciu, s-au aprobat nişte indicatori tehnici de vreo 6 miliarde, 
sau 7, care însă nu prevedeau şi bazele sportive. S-au redus costurile sau obiectivele la 
nivelul unor eventuale prognoze bugetare”. 

 
D-nul consilier Cătălin Vrabie: „… v-a trebui să le facem simultan, să aprobăm 

indicatorii până când dărâmăm noi. Dacă-i aprobăm în iulie, nu reuşim până în 
ianuarie”. 

 
D-nul Primar Decebal Bacinschi: „numai să am garanţia că se vor aproba aceşti 

bani.  
Este păcat … Cât s-au cheltuit până acum ? vreo 60 miliarde, dacă nu mă înşel?  

” 
 
D-nul Director Cornel Noană: „pe mine mă întrebaţi? Nu ştiu. Dacă plăteam eu 

…” 
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   Preşedinta de şedinţă d-na Elena-Luminiţa Balaban, constată că au fost 
epuizate punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor 
pentru participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.   
 
 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         S E C R E T A R U L 
                                                                                 MUNICIPIULUI FOCŞANI, 
                 Elena-Luminiţa Balaban                               Eduard-Marian Corhană 
  
                                                                                             

ÎNTOCMIT, 
                                                                                           Cecilia Trufă 

 

 

TC/1 ex.   
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	Vreau să vă spun că, mulţi ani în urmă, când am mers în Olanda şi am realizat înfrăţirea cu 's-Hertogenbosch am văzut acolo cum comunicau dumnealor.
	Deci, în momentul în care se făcea o lucrare de acest gen, şi de această dimensiune, exista un punct de informare în care exista o persoană care, să nu credeţi că era o persoană a Primăriei, era un voluntar, unde exista planul, deci exista vizibil, at...

