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ROMÂNIA  

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI    

CONSILIUL LOCAL   

   

  

 

 

        

PROCES VERBAL 

din 31 martie 2016 

 

 

 

 

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

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

municipiului Focşani. 

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

deschide şedinţa ordinară din 31.03.2016, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului 

Primar nr. 3335/25.03.2016, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 21 

consilieri.  

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 25.02.2016. 

Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”. 

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

votului procesul verbal al şedinţei  extraordinare din 01.03.2016. 

Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”. 

  

La şedinţă participă: 

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

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

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

agricultură, cadastru; 

 d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică 

locală, agricultură, cadastru; 

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

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

 d-na Diana Decuseară – Arhitect şef; 

 d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism; 

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

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

 Consiliului local; 

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

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

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

 d-nul Dan-Liviu Pogorevici – Director Administraţie publică locală;  

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

Vârstnice Focsani; 

 d-na Mirela Bernovici –  Şef Serviciul Public Local de Asistenţă Socială 

Focşani; 

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

 d-nul Ion Gheorghe -  Director Poliţia Locală Focşani; 

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

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

 d-nul Laurenţiu Mocanu – Director Direcţia de Dezvoltare Servicii 

Publice  

 Focşani; 

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

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

Focşani; 

 

La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locale.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „înainte de a supune la vot 

ordinea de zi, dacă sunt propuneri de completare. Vă rog d-nule Viceprimar Necula”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „aş dori să introduc pe ordinea de zi 9 

proiecte suplimentare şi anume:  

 

30. proiect de hotărâre privind împuternicirea Viceprimarului municipiului 

Focşani – Ionel-Gabriel Necula să semneze contractul de transmitere în folosinţă 

gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a terenului situat în Focşani, Calea 

Munteniei nr. 57, T. 83, P. 435%; 

  

31.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.58/2006 privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită 

pe o perioadă de 10 ani a bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al 

municipiului Focşani, necesare desfăşurării activităţii Direcţiei de Dezvoltare Servicii 

Publice Focşani; 

 

32. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la 

cumpărarea imobilului – monument istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-

06406 din Focşani, str. Cernei nr.12, aflat în proprietatea domnului Georgescu Florin 

Dumitru; 
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33. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la 

cumpărarea imobilului – monument istoric Casa, cod LMI VN-II-m-B-06409 din 

Focşani, str. Cernei nr. 35, aflat în proprietatea domnilor Cios Tiberiu şi Cios Mirela 

Adina; 

 

34. 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 2016; 

35. proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri ce aparţin domeniului 

public al municipiului Focşani în domeniul privat al municipiului Focşani; 

  

36. proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe 

perioada existenţei construcţiei, către Parohia „Sfânta Cuvioasa Parascheva” a 

terenului în suprafaţă de 1124,00 mp situat în Focşani, b-dul Independenţei nr. 4 bis 

aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani; 

  

37. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 

numărului de personal pentru Primăria municipiului Focşani 

  

38. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focşani nr.292/2015 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor 

publice pe  anul 2016 pentru funcţiile publice, centralizat la nivelul ordonatorului 

principal de credite şi din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din instituţiile 

subordonate (Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Focsani, Politia Locală a 

Municipiului Focsani, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al 

Municipiului  Focşani)  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „ dacă mai sunt propuneri 

de modificare a ordinii de zi. 

Dacă nu, supun spre aprobare cele 9 proiecte propuse de Viceprimarul 

municipiului Focşani”. 

 

Se supune la vot completarea ordinii de zi, cu cele 9 proiecte şi se aprobă cu 21 

voturi „pentru".  

 

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

de zi care cuprinde 29 puncte: 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului general al 

municipiului Focşani pe anul 2016;  

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al 

municipiului Focşani pe anul 2016, a sumei de 20.000 lei, în vederea acordării unui 

sprijin material persoanelor aflate în nevoie socială, cu ocazia Sărbătorilor de Paşte; 
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3. proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.310.006,71 lei în vederea 

punerii în executare a Sentinţei civile nr.1835/30.05.2012, rămasă definitivă şi 

irevocabilă, prin dezdăunarea SC PANDORA PROD SRL cu despăgubiri băneşti;  

 

4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focşani nr.49/2014 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi numărului de personal pentru Căminul pentru persoane vârstince Focşani, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

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

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.252/2013 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Serviciul Public 

Local de Asistenţă Socială Focşani, începând cu data de 01.09.2013, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

6. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1, anexei nr.2 şi anexei 

nr.3 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr.180/2015 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focşani, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

7. proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea membrilor Consiliului de 

administraţie selectaţi de comisia numită prin Dispoziţia Primarului municipiului 

Focşani nr.1053/2015, modificată prin Dispoziţia nr.3017/2016 în vederea modificării 

formei juridice a Societăţii Comerciale CUP Salubritate din societate cu răspundere 

limitată în societate pe acţiuni; 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării formei juridice a Societăţii 

Comerciale CUP Salubritate din societate cu răspundere limitată în societate pe 

acţiuni; 

 

9. 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; 

 

10. proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor aduse anexei nr.1 la 

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

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Focşani, 

modificată şi completată; 

 

11. proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unor construcţii situate în 

str.Alecu Sihleanu nr.6 ce aparţin domeniului privat al municipiului Focşani, aflate în 

administrarea Liceului Pedagogic „Spiru Haret” Focşani, întrucât nu mai sunt 

necesare activităţii de învăţământ; 

 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Liceul cu 

Program Sportiv Focşani a spaţiului cu suprafaţa utilă de 155,83 mp din incinta 
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Punctului Termic nr.29 din str. Profesor Caian, ce aparţine domeniului public al 

municipiului Focşani, în vederea desfăşurării antrenamentelor de judo pentru elevii 

liceului şi ai Centrului de excelenţă la disciplina sportivă judo; 

 

13. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focşani nr.255/2013 pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 21/2013 

privind modificarea art.1 din HCL nr.343/2011 privind aprobarea închirierii prin 

licitaţie publică a spaţiilor situate în „Perimetrul Istoric Piaţa Unirii şi Grădina 

Publică” din Focşani; 

 

14 proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafaţă de 8,60 mp situat în Focșani, str. Pictor 

Grigorescu nr.5, bl.5, sc.2 aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, în 

favoarea doamnei Stănoiu Stela; 

 

15. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafaţă de 15,16 mp situat în Focşani, str. Mare a Unirii 

nr. 10, sc. 2 aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, în favoarea 

domnilor Şerbănică Lucia şi Constantin; 

 

16. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafață de 7,00 mp situat în Focşani, str.Dinicu Golescu 

nr.13, bl.13 T.150, P.%7722 aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, în 

favoarea domnului Isofache Mariean; 

 

17. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafaţă de 25,00 mp situat în Focşani, str.Dobrogeanu 

Gherea nr.45, aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, în favoarea 

domnului Brătianu Ionuţ; 

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a 

terenului în suprafaţă de 15,24 mp. situat în Focşani, Aleea Căminului nr.15, bl. B2, 

judeţul Vrancea, T 188, P 10212 ce aparţine domeniului privat al municipiului 

Focşani, către Zarzalin Alexandra; 

 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a 

terenului în suprafaţă de 22,25 mp. situat în Focşani, str. Brăilei nr. 20, judeţul 

Vrancea, T 197, P %10875 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, 

către Bărculescu Costică Gabriel şi Marilena; 

 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică a 

terenului în suprafaţă de 15,57 mp. situat în Focşani, Aleea Crinului nr.7, judeţul 

Vrancea, T 26 P %1566, 1568 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, 

către Albu Mariana; 

 

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

terenului în suprafaţă de 14,60 mp. situat în Focşani, str.Ghinea Dorinel nr.2, judeţul 
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Vrancea, T 110 P %5768 ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către 

Ivan Dan şi Rodica; 

 

22. proiect de hotărâre privind   împuternicirea Viceprimarului municipiului 

Focşani – Marius Eusebiu Iorga să încheie contracte de vânzare cumpărare pentru 

locuinţele din fondul locativ de stat situate în Focşani, bdul. Bucureşti nr. 27, blocul 

L1, ap. 32 şi blocul L2 ap. 07, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, 

republicată şi modificată, a Decretului lege 61/1990 şi a Legii 85/1992 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

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

se repartizează locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii 

locuinţei nr.114/1996, republicată şi modificată; 

    

24. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2016 

pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu 

Hotărârea de Guvern nr. 962/2001 cu modificările şi completările ulterioare; 

     

25. proiect de hotărâre privind aprobarea a trei schimburi de locuinţe ANL 

situate în Focşani, Cartierul Tineretului-Sud solicitate de titularii contractelor de 

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

  

26. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a 

garsonierei situată în Focşani, Aleea Parc nr.9, bloc 67, tronson 9, ap. 23 înscrisă în 

CF 54675-C1-U6 UAT Focşani către familia Gheorghiu Genys şi Gheorghiu Elena; 

 

27. proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focşani nr.265/2015 privind aprobarea vânzării cu plata integrală a 

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

CF 54673-C1-U8 UAT Focşani către doamna Bădica Ionela; 

 

28. proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focşani nr.354/2015 privind aprobarea vânzării cu plata 

integrală a apartamentului situat în Focşani, Aleea Parc nr.9, bloc 67, tronson 11, ap. 

5 înscrisă în CF 54684-C1-U13 UAT Focşani către familia Gavrilă Nică şi Gavrilă 

Mihaela Ionica; 

 

29. proiect de hotărâre privind nominalizarea unui delegat al Consiliului Local 

al municipiului Focşani care să facă parte din Comisia locală de recrutare-încorporare 

care va funcţiona la sediul Centrului militar zonal Vrancea; 

 

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

 

 Se supune la vot ordinii de zi în totalitatea sa şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru" .  
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Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

majorării bugetului general al municipiului Focşani pe anul 2016;  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 93. 

 

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

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

20.000 lei, în vederea acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie 

socială, cu ocazia Sărbătorilor de Paşte; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 94. 

 

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

sumei de 1.310.006,71 lei în vederea punerii în executare a Sentinţei civile 

nr.1835/30.05.2012, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin dezdăunarea SC 

PANDORA PROD SRL cu despăgubiri băneşti; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 15 

voturi  „pentru”, 5 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri: Lilian Ilie, 

Gheorghiţă Berbece, Aurel Bâcu, Lionida Milea, Vasile Vasiloiu şi 1 vot „împotrivă” 

din partea  

d-nului consilier Ionel-Gabriel Necula, devenind hotărârea nr. 95. 

 

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

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

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

personal pentru Căminul pentru persoane vârstince Focşani, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 96. 

 

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

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

municipiului Focşani nr.252/2013 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi numărului de personal pentru Serviciul Public Local de Asistenţă 

Socială Focşani, începând cu data de 01.09.2013, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 97. 

 

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

modificarea anexei nr.1, anexei nr.2 şi anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focşani nr.180/2015 privind reorganizarea şi funcţionarea 
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Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focşani, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 98. 

 

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

desemnarea şi validarea membrilor Consiliului de administraţie selectaţi de 

comisia numită prin Dispoziţia Primarului municipiului Focşani nr.1053/2015, 

modificată prin Dispoziţia nr.3017/2016 în vederea modificării formei juridice a 

Societăţii Comerciale CUP Salubritate din societate cu răspundere limitată în 

societate pe acţiuni; 

  

D-nul consilier Aurel Bâcu:  „o remarcă scurtă, şi în special pentru presă. 

Acest consiliu de administraţie, selectat pentru viitoarea societate pe acţiuni 

CUP SA, a fost selectat conform normelor metodologice impuse de rigorile legii şi nu 

a fost recomandarea nici unui fel de partid politic. Cel puţin, teoretic aşa este. 

În orce caz, UNPR-ul, aşa cum a apărut ieri într-un ziar local, nu a avut nici o 

recomandare pentru nici unul din cei 5 membri care sunt în componenţa Consiliului 

de Administraţie al CUP SA”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „d-na Baciu, aş dori să prezentaţi puţin, 

cum s-au selectat persoanele în Consiliul de Adminisraţie”. 

 

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

„Procedura a  

fost declanşată la începutul anului 2015, s-a organizat de două ori procedură de 

selecţie pentru candidaţi. A existat o comisie numită prin dispoziţia Primarului 

municipiului Focşani. Procedura a fost publicată în două ziare de largă circulaţie şi 

anume în ziarul Bursa şi în ziarul Financiar. La primele două selecţii care au fost 

publicate şi pe site-ul CUP-ului Salubritate, s-au prezentat doi candidaţi, a doua oară, 

la fel. A fost republicată din nou, a treia oară. Şi a treia oară şi-au depus candidatura 5 

candidaţi. Toţi au fost selectaţi. Îndeplinesc criteriile care au fost stabilite prin anunţ 

şi prin dispoziţia primarului şi printr-un regulament”. 

 

D-nul consilier Lilian Ilie: „aş vrea să întreb dacă se află în sală cei 5 membri 

ai Consiliului de Administraţie, să-i cunoaştem şi noi”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „o să vă răspund eu. 

Dumnealor au fost prezenţi ieri la comisia de buget, nu eraţi, deci, au fost la 

începutul şedinţei de buget. Acolo erau majoritatea consilierilor. Dumnealor au venit 

pentru a răspunde la întrebări. Nu s-au pus întrebări, şi nu au mai fost astăzi invitaţi în 

sală întru-cât au fost prezenţi la şedinţa comisiei de buget”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „întrebarea mea este, dacă procedural 

ar trebui să desemnăm mandatarul în şedinţa de astăzi sau nu”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „mai pe la finalul şedinţei 
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d-nule consilier”. 

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

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

Tudorel-Daniel Trofin, devenind hotărârea nr. 99. 

 

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

modificării formei juridice a Societăţii Comerciale CUP Salubritate din societate 

cu răspundere limitată în societate pe acţiuni; 

 

D-na Micşunica Baciu – Director executiv - Direcţia resurse umane: „în acest 

proiect trebuie propus mandatarul Consiliului Local la SC CUP Salubritate SA”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „ am spus mai la urmă, că 

tot ce o să însemne vot se va face spre finalul şedinţei. Aici, trebuie propus, la acest 

proiect. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „societatea are deja un … sau avea … vechea 

societate avea un mandatar. Nu am avut nici un fel de problemă până acum. Aşa că 

eu vă propun să transferăm mandatul vechiului mandatar, către noua societate. 

Numele este Raluca Dan dacă vrea cineva să ştie, dacă nu ştia cineva”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „propunerea a fost făcută, 

se vor face buletinele de vot. Şi cu acceptul dvs. practica şedinţelor noastre, votul îl 

facem pentru toate proiectele care necesită vot secret, la final. 

D-nule Secretar, haideţi să facem şi comisia de numărare a voturilor. 

Propuneri vă rog”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „propun pe cei mai tineri, ca de obicei.  

Câţi ne trebuie, trei ?  

D-nii Mersoiu, Alecsandrescu, că sunt tineri şi încă cineva de la colegii noştri. 

Nu vreau să fac eu propuneri”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „şi d-nul Horhocea Puiu-Dragoş”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „vă propun spre aprobare 

comisia de numărare a voturilor”. 

 

Se supune la vot comisia de numărare a voturilor şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”. 

 

Se prezintă punctul 9 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; 
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D-nul consilier Cătălin Vrabie: „vreau să se precizeze în procesul-verbal, că 

nu particip la vot”. 

  

D-nul consilier Lucian Moraru: „ să se precizeze că nu particip la vot”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „am înţeles, secretariatul a 

luat act”. 

 

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

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 100. 

 

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

modificărilor aduse anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local  al municipiului 

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

domeniul public al municipiului Focşani, modificată şi completată; 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „am un amendament de făcut la acest proiect 

de 

hotărâre. 

 

Art.1, se completează după cum urmează: 

- la poziţia 5331 coloana 3, va avea următorul cuprins: „Calea Moldovei 

–  

limita intravilan St va fi: 2232 mp. (pământ)”; (str.Verde) ; 

- la poziţia nr.5331 coloana 5, va avea următorul cuprins : 

„122.078,24” ; 

- la poziţia  nr.5587 coloana 3, va avea următorul cuprins : „evacuare  

putere motoare M1+M2 – 20Kv”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuţ Mersoiu, se adoptă cu 21 

voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Ionuţ Mersoiu, fiind adoptat cu  21 voturi 

„pentru”,  devenind hotărârea nr. 101.   

 

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

schimbarea destinaţiei unor construcţii situate în str.Alecu Sihleanu nr.6 ce 

aparţin domeniului privat al municipiului Focşani, aflate în administrarea 

Liceului Pedagogic „Spiru Haret” Focşani, întrucât nu mai sunt necesare 

activităţii de învăţământ; 

 

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

voturi  „pentru” şi 1 vot „abţinere” din partea d-nului consilier Lilian Ilie, devenind 

hotărârea nr. 102. 
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Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea dării în administrare către Liceul cu Program Sportiv Focşani a 

spaţiului cu suprafaţa utilă de 155,83 mp din incinta Punctului Termic nr.29 din 

str. Profesor Caian, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, în 

vederea desfăşurării antrenamentelor de judo pentru elevii liceului şi ai 

Centrului de excelenţă la disciplina sportivă judo; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 103. 

 

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

abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.255/2013 

pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 21/2013 privind modificarea art.1 din 

HCL nr.343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor 

situate în „Perimetrul Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică” din Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 104. 

 

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

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă 

de 8,60 mp situat în Focșani, str. Pictor Grigorescu nr.5, bl.5, sc.2 aparţinând 

domeniului privat al municipiului Focşani, în favoarea doamnei Stănoiu Stela; 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „ art.nr.2 şi art.3, vor avea următorul cuprins : 

Art.2. Se împuterniceşte Viceprimarul Municipiului Focşani Ionel-Gabriel 

Necula să semneze în numele şi pe seama Municipiului Focşani, contractul de 

constituire a dreptului de superficie în forma autentică. 

Art.3. Terenul menţionat la art.1  se va intabula în Cartea Funciară a 

Municipiului Focşani în numele şi pentru Municipiul Focşani de către beneficiarul 

superficiei, anterior încheierii contractului de constituire a drepului de superficie. 

Toate cheltuielile ocazionate de constituirea dreptului de superficie şi 

încheierea contractului de constituire a dreptului de superficie în forma autentică, vor 

fi suportate de superficiar. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuţ Mersoiu, se adoptă cu 21 

voturi „pentru”. 

 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Ionuţ Mersoiu, fiind adoptat cu  21 voturi 

„pentru”,  devenind hotărârea nr. 105.   

 

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

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă 

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

domeniului privat al municipiului Focşani, în favoarea domnilor Şerbănică 

Lucia şi Constantin; 
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D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „la fel ca la proiectul nr.14. 

Art.2. Se împuterniceşte Viceprimarul Municipiului Focşani Ionel-Gabriel 

Necula să semneze în numele şi pe seama Municipiului Focşani, contractul de 

constituire a dreptului de superficie în forma autentică. 

Art.3. Terenul menţionat la art.1 se va intabula în Cartea Funciară a 

Municipiului Focşani în numele şi pentru Municipiul Focşani de către beneficiarul 

superficiei, anterior încheierii contractului de constituire a drepului de superficie. 

Toate cheltuielile ocazionate de constituirea dreptului de superficie şi 

încheierea contractului de constituire a dreptului de superficie în forma autentică, vor 

fi suportate de superficiar. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuţ Mersoiu, se adoptă cu 21 

voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Ionuţ Mersoiu, fiind adoptat cu  21 voturi 

„pentru”,  devenind hotărârea nr. 106.  

 

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

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață 

de 7,00 mp situat în Focşani, str.Dinicu Golescu nr.13, bl.13 T.150, P.%7722 

aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, în favoarea domnului 

Isofache Mariean; 

 

D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „la fel ca la proiectele anterioare: 

Art.2. Se împuterniceşte Viceprimarul Municipiului Focşani Ionel-Gabriel 

Necula să semneze în numele şi pe seama Municipiului Focşani, contractul de 

constituire a dreptului de superficie în forma autentică. 

Art.3. Terenul menţionat la art.1  se va intabula în Cartea Funciară a 

Municipiului Focşani în numele şi pentru Municipiul Focşani de către beneficiarul 

superficiei, anterior încheierii contractului de constituire a drepului de superficie. 

Toate cheltuielile ocazionate de constituirea dreptului de superficie şi 

încheierea contractului de constituire a dreptului de superficie în forma autentică, vor 

fi suportate de superficiar. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuţ Mersoiu, se adoptă cu 21 

voturi „pentru”. 

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Ionuţ Mersoiu, fiind adoptat cu 21 voturi 

„pentru”, devenind hotărârea nr. 107.   

  

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

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă 

de 25,00 mp situat în Focşani, str.Dobrogeanu Gherea nr. 45, aparţinând 

domeniului privat al municipiului Focşani, în favoarea domnului Brătianu 

Ionuţ; 
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D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „la fel ca la celelalte proiecte anterioare : 

Art.2. Se împuterniceşte Viceprimarul Municipiului Focşani Ionel-Gabriel 

Necula să semneze în numele şi pe seama Municipiului Focşani, contractul de 

constituire a dreptului de superficie în forma autentică. 

Art.3. Terenul menţionat la art.1 se va intabula în Cartea Funciară a 

Municipiului Focşani în numele şi pentru Municipiul Focşani de către beneficiarul 

superficiei, anterior încheierii contractului de constituire a drepului de superficie. 

Toate cheltuielile ocazionate de constituirea dreptului de superficie şi 

încheierea contractului de constituire a dreptului de superficie în forma autentică, vor 

fi suportate de superficiar. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuţ Mersoiu, se adoptă cu 21 

voturi „pentru”.  

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

amendamentul formulat de d-nul consilier Ionuţ Mersoiu, fiind adoptat cu  18 voturi 

„pentru” şi 3 voturi „abţinere” din partea d-nilor consilieri; Lilian Ilie, Lionida Milea, 

Vasile Vasiloiu,  devenind hotărârea nr. 108.   

 

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

aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 15,24 mp. 

situat în Focşani, Aleea Căminului nr.15, bl. B2, judeţul Vrancea, T 188, P 10212 

ce aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Zarzalin 

Alexandra; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 109. 

 

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

aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 22,25 mp. 

situat în Focşani, str. Brăilei nr. 20, judeţul Vrancea, T 197, P %10875 ce 

aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Bărculescu Costică 

Gabriel şi Marilena; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 110. 

 

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

aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 15,57 mp. 

situat în Focşani, Aleea Crinului nr.7, judeţul Vrancea, T 26 P %1566, 1568 ce 

aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Albu Mariana; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 111. 

 

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

aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 14,60 mp. 
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situat în Focşani, str.Ghinea Dorinel nr.2, judeţul Vrancea, T 110 P %5768 ce 

aparţine domeniului privat al municipiului Focşani, către Ivan Dan şi Rodica; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 112. 

 

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

împuternicirea Viceprimarului municipiului Focşani – Marius Eusebiu Iorga să 

încheie contracte de vânzare cumpărare pentru locuinţele din fondul locativ de 

stat situate în Focşani, bdul. Bucureşti nr. 27, blocul L1, ap. 32 şi blocul L2 ap. 

07, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată şi modificată, a 

Decretului lege 61/1990 şi a Legii 85/1992 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 113. 

 

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

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe cu 

chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinţei nr. 

114/1996, republicată şi modificată; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 114. 

 

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

aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2016 pentru repartizarea locuinţelor 

pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 

962/2001 cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 115. 

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

aprobarea a trei schimburi de locuinţe ANL situate în Focşani, Cartierul 

Tineretului-Sud solicitate de titularii contractelor de închiriere în conformitate 

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

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 116. 

 

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării cu plata integrală a garsonierei situată în Focşani, Aleea 

Parc nr.9, bloc 67, tronson 9, ap. 23 înscrisă în CF 54675-C1-U6 UAT Focşani 

către familia Gheorghiu Genys şi Gheorghiu Elena; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 117. 
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Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.265/2015 privind aprobarea vânzării cu plata integrală a garsonierei situată 

în Focşani, Aleea Parc nr.9, bloc 67, tronson 13, ap. 21 înscrisă în CF 54673-C1-

U8 UAT Focşani către doamna Bădica Ionela; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 118. 

 

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

modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani 

nr.354/2015 privind aprobarea vânzării cu plata integrală a apartamentului 

situat în Focşani, Aleea Parc nr.9, bloc 67, tronson 11, ap. 5 înscrisă în CF 

54684-C1-U13 UAT Focşani către familia Gavrilă Nică şi Gavrilă Mihaela 

Ionica; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 119. 

 

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

nominalizarea unui delegat al Consiliului Local al municipiului Focşani care să 

facă parte din Comisia locală de recrutare-încorporare care va funcţiona la 

sediul Centrului militar zonal Vrancea; 

 

D-nul consilier Radu Niţu: „propun pe d-nul consilier Aurel Bâcu”. 

 

Se va proceda la întocmirea buletinelor de vot. 

 

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

împuternicirea Viceprimarului municipiului Focşani – Ionel-Gabriel Necula să 

semneze contractul de transmitere în folosinţă gratuită a Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe a terenului situat în Focşani, Calea Munteniei nr. 57, T. 83, P. 

435%; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 120. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr.58/2006 

privind aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 ani a 

bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Focşani, 

necesare desfăşurării activităţii Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 121. 
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Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea imobilului – monument 

istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406 din Focşani, str. Cernei nr.12, 

aflat în proprietatea domnului Georgescu Florin Dumitru; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 122. 

 

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

neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea imobilului – monument 

istoric Casa, cod LMI VN-II-m-B-06409 din Focşani, str.Cernei nr.35, aflat în 

proprietatea domnilor Cios Tiberiu şi Cios Mirela Adina; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 123. 

 

Se prezintă punctul 34 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 2016; 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 124. 

 

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

unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Focşani în domeniul 

privat al municipiului Focşani;  
 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 125. 

 

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

aprobarea încredinţării în folosinţă gratuită pe perioada existenţei construcţiei, 

către Parohia „Sfânta Cuvioasa Parascheva” a terenului în suprafaţă de 1124,00 

mp situat în Focşani, b-dul Independenţei nr.4 bis aparţinând domeniului privat 

al municipiului Focşani; 

  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 21 

voturi  „pentru”, devenind hotărârea nr. 126. 

 

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

aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru 

Primăria municipiului Focşani; 

  

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „îmi cer scuze, nu am reuşit să ajung 

în termen util la comisie, aş vrea să îmi facă şi mie un rezumat la modificările care se 

doresc”. 
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D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „d-na Baciu, vă rog frumos”. 

 

D-na Micşunica Baciu – Director executiv - Direcţia resurse umane: „proiectul 

a fost înaintat Agenţiei Funcţionarilor Publici în data de 14 martie 2016, în vederea 

obţinerii avizului pentru aprobarea organigramei statului de funcţii. 

Schimbările care s-au propus în această organigramă, stat de funcţii, este 

solicitarea d-nului Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, pentru 

desfiinţarea funcţiei de director al Direcţiei Administraţiei publice locale, automat şi 

funcţiei director executiv şi înfiinţarea unui birou de proiecte, tot aşa, urmare a unei 

solicitări. Un birou foarte important, având în vedere proiectele care urmează a fi 

depuse”. 

 

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

mulţumit?” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „să-mi prezinte d-na un pic structura, 

că eu nu am înţeles … eu ştiam că, compartimentul proiecte şi investiţii era unit …”. 

 

D-na Micşunica Baciu – Director executiv - Direcţia resurse umane: „nu au 

fost niciodată unite. Compartimentul proiecte a fost întotdeauna compartiment 

independent, s-a văzut că până acum fiind independent, neavând nici un conducător, 

poate nu a funcţionat în totalitate foarte bine şi atunci, din cauza asta, având în vedere 

proiectele care urmează a fi depuse, s-a propus să se înfiinţeze o funcţie de şef birou, 

ca să existe o coordonare unitară. 

Serviciul de investiţii a fost … şi acum în organigrama asta şi în vechea 

organigramă, este un serviciu care funcţionează în subordinea Direcţiei Tehnice, 

alături de Serviciul Urbanism. Nu s-a pus …”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „câte posturi vor fi în…”. 

 

D-na Micşunica Baciu – Director executiv - Direcţia resurse umane: „numărul 

de posturi rămân la fel ca şi în vechea organigramă, per total instituţie în Primăria 

Focşani”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „am înţeles”. 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu:  „sigur, noi am discutat mai în detaliu la comisie. 

Noi Consiliul Local suntem … ni se pun în faţă organigramele, ele sunt rodul muncii 

celor care lucrează aici în Primăria Focşani, ei ştiu cum să-şi eficientizeze 

organigramele în aşa fel încât serviciile, birourile să funcţioneze bine. 

O recomandare. Cum vă aşezaţi oamenii, tot responsabilitatea executivului. Eu, 

din experienţa mea, nu am încercat atunci când am prăbuşit … când am aşezat 

oamenii pe funcţii, pe ştate cum le spuneam noi, să fac la asemenea reorganizări, 

prăbuşiri cu două, trei trepte mai jos, pentru că se fac fracturi, se întâmplă accidente. 

O recomandare. Dacă vreţi să ţineţi seama, ţineţi, dacă nu, este 

responsabilitatea exclusivă a executivului”. 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

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

devenind hotărârea nr. 127. 

 

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

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.292/2015 

privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 pentru 

funcţiile publice, centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite şi din 

cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din instituţiile subordonate (Serviciul 

Public Local de Asistenta Sociala Focsani, Politia Locală a Municipiului Focsani, 

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului  Focşani). 

 

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

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

devenind hotărârea nr. 128. 

 

Părăseşte sala de şedinte d-nul consilier Gheorghiţă Berbece şi Lilian Ilie. 

 

Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „am două probleme astăzi la capitolul 

Diverse. 

În primul rând, aş vrea să ridic o problemă a cetăţenilor din Sud, din apropierea 

Şcolii nr.1 - 8. Este d-nul preşedinte al Asociaţiei de proprietari, chiar în sală. 

Este pur şi simplu o potrivire de nume. Se numeşte Iorga Costel. Deci, nu este 

nici vărul meu, nici unchiul meu. Vă rog să mă credeţi. 

Lăsând gluma la o parte. Exact acolo, în punctul în care Primăria a montat acel 

loc de joacă, astăzi, am fost chemat acolo. A fost o pură întâmplare, la fel că, asistând 

şi discutând cu cetăţenii din zonă, un taxi, era să acroşeze, chiar a atins un copil care 

se juca cu mingea în acel spaţiu. Nu este delimitat cu un gărduţ.  

Copilul a alergat pur şi simplu după minge, şi a intrat pe carosabil. 

Deci, lucrul acesta s-a întâmplat astăzi, fiind şi eu acolo. D-nul Iorga este aici, 

era şi dânsul cu … poate glumiţi, dar este un dramatism, dar poate ajunge să fie 

dramatic. 

Dânsul, a depus un memoriu la Primărie, şi mi-aş dori să-l luăm în calcul cu 

toţii, poate putem pune un gard. Să împrejmuim acel loc de joacă, sau să îl închidem 

şi îi dăm drumul când este gata. Era normal să fie aşa, dar acum … dacă doriţi să 

spuneţi şi dvs. ceva, vă rog frumos”. 

 

D-nul Iorga Costel – Asociaţia de Proprietari nr.446 Focşani: „în acel memoriu 

am stipulat toate doleanţele Asociaţiei de Proprietari nr.446. 

Când s-a hotărât ca acel proiect să fie … ca acel  loc de joacă să fie construit, 

noi nu am fost întrebaţi absolut de nimeni. Între geam şi spaţiu, nu există decât 300 

mm, 30 cm., care… şi pereţii noştri locuibili, au devenit poartă pentru fotbal. 

Când se iese de la Şcolile nr.1 – 8, se iese în două tranşe. Unii până în ora 12, 

alţii, ora 17. Acolo este un haos total, încât, nici nu vă închipuiţi cam cât ar putea un 
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om să accepte acei decibeli de zgomot. Pentru că este un zgomot infernal. Şi minge, 

şi zgomot, şi strigături şi nu mai spun că-şi fac necesităţile pe pereţi, prin scări. 

Acel corn şi acel pahar de lapte sunt înşirate ca la popice … eu, nu că am 

obligaţia … în fiecare zi să mă duc să fac curăţenie. 

Eu reprezint asociaţia … am semnături de la cei care locuiesc … îi reprezint şi 

cer ca în această zi să se găsească o modalitate … consider că nu se poate demonta şi 

monta în alt spaţiu …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „aspectul acesta l-am 

înţeles.Altceva dacă vreţi să mai spuneţi”. 

 

D-nul Iorga Costel – Asociaţia de Proprietari nr.446 Focşani: „eu, altă 

problemă nu am. Decât, am stipulat, să fie încercuit şi pereţii să nu fie deterioraţi. 

Mai este un canal de dejecţii acolo. Dacă ferească Dumnezeu, se întoarce un capac de 

acela, alte probleme …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „să sperăm că nu se 

întoarce, sau îl putem bloca”. 

 

D-nul Iorga Costel – Asociaţia de Proprietari nr.446 Focşani: „păi nu-l puteţi 

bloca, este uzual, el trebuie curăţat zilnic. Cei de la Salubritate ştiu mai bine. Acum, 

că l-au blocat ei …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „domnul meu, sunt soluţii 

tehnice, nu o să le dăm noi acum. 

Dacă altceva nu mai aveţi de spus, vă mulţumim”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „în primul rand aş vrea să aduc la 

cunoştinţă colegului meu Marius Iorga, că acel loc de joacă este finalizat încă din 

decembrie. Are toate autorizaţiile necesare, inclusive cele de funcţionare. Nu a fost 

prevăzut gard nici către blocul apropiat, nici către ieşirea în stradă, pentru că la 

momentul respectiv nu am considerat că un loc de joacă aşa frumos în anul 2016 

trebuie îngrădit. Într-adevăr în urma unor discuţii care au fost, cred că se impune 

construirea unui mic gărduţ, dar nu foarte mare, de 50 – 60 cm. Către stradă, şi un 

paravan, să spunem fonic, către bloc. 

În al doilea rând aş dori să aduc la cunoştinţă d-nului preşedinte de asociaţie că 

înainte să construim acel loc de joacă, care este pe domeniul public al nostru, şi nu 

trebuie să întrebăm pe nimeni ceea ce construim noi pe domeniul public, ştiu că sunt 

unele nemulţumiri pentru că unii îşi doresc linişte, dar familiile cu copii îşi doresc şi 

un spaţiu adecvat unde copiii să poată să se joace. 

Aş dori să vă aduc la cunoştinţă că era un chioşc unde se vindeau tot felul de 

lucruri din plastic şi se mai întâmplau şi alte lucruri, şi în spate era gunoi şi atunci 

nimeni în afară de angajaţii Direcţiei de Dezvoltare nu au făcut curăţenie.  

Mie mi se pare normal, civilizat şi din punct de vedere estetic şi din punct de 

vedere fucţional acel loc lângă cele două şcoli, Şcoala nr.1, 8 şi grădiniţă. 

Iar în ceea ce priveşte faptul că se aruncă acolo resturile de la Programul 

Cornul şi laptele, asta nu mai intră în atribuţiile noastre. Asta, fiecare copil în funcţie 
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de educaţie, şi fiecare părinte în funcţie de educaţie, ar trebuie să-şi înveţe copiii să 

facă aceste lucruri. 

Repet şi finalizez, acel lucru este autorizat, acel spaţiu de joacă este autorizat, 

acest spaţiu de joacă s-a făcut pe acel amplasament, cel puţin cât suntem noi aici, acel 

lucru nu se va muta. Într-adevăr, o să încercăm să facem un gard şi un gard frumos”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „aş vrea în primul rand să felicit 

administraţia pentru amplasarea acelui loc de joacă, exact în poziţia aceea.  

Dacă d-nul administrator, care este în sală, poate să mă contrazică. Eu am 

copilărit acolo, la blocul A3, la sc.2. Până acum treizeci şi ceva de ani, dacă mai ţin 

eu bine minte, acolo era ghena de gunoi…”. 

 

D-nul Iorga Costel – Asociaţia de Proprietari nr.446 Focşani: „eu am luat-o 

…”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „nu ştiu, dacă aţi luat-o dvs., era o 

mizerie de nedescris, şi noi când eram copii, nu aveam unde să ne jucăm. Săream 

gardul la grădiniţă şi acolo ne jucam. 

 

Copiii din zona aceea nu aveau un loc de joacă, pe vremea aceeea. După care, 

imediat după Revoluţie, au dispărut acele focare de  mizerie, care erau acele pubele,  

s-au introdus pubelele noi la fiecare scară de bloc şi acolo a apărut o construcţie. Dar 

mizeria de acolo tot nu a dispărut, dacă vă aduceţi aminte. În spate era întotdeauna 

gunoi, era mizerie, era, cum era.  

Acum, am făcut un lucru frumos şi pentru copii şi pentru părinţi ai acestora şi 

cred că ar trebui să o apreciem şi totdeauna să privim partea plină a paharului şi să 

încercăm să umplem partea goală a paharului, printr-o acţiune civică pe care trebuie 

să o avem noi toţi, la faţa locului”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „aş dori să-i transmit d-nului 

Viceprimar Necula, că nu a fost în nici un caz un afront adus dumnealui în special.  

Eu nu am pus decât această problemă în discuţie, gărduţul pentru delimitare a 

spaţiului de joacă, restul, nu comentez, este un lucru foarte frumos, este bine venit, 

ş.a.m.d. 

Aş mai vrea să … este cu totul altă problemă acum …”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „nu … la problema asta … 

În spiritul colegialităţii, eu aş vrea să-i transmit şi eu d-nului coleg al meu 

Marius, că problema asta trebuia discutată între cei doi, adică, primar şi viceprimar. 

Nu era o chestiune care să se discute pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „asta înseamnă că ori au 

atât de multă treabă încât nu se întâlnesc în Primărie, şi se întâlnesc doar la şedinţe 

…”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: “ori a început campania”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „ori a început campania, 

exact”. 

 

D-nul consilier Vasile Vasiloiu: „eu îl cunosc pe d-nul Iorga de mai mult  

timp. 

D-nule Iorga, locul acela de joacă este pentru copii. Nu pentru fotbal.  

Deci, părinţii ar trebui să aibă mare grijă, pentru că mingea fuge repede pe  

terenul acela îngust. Este pentru copii mai mici să de joace, nu să joci fotbal.”. 

 

D-nul Iorga Costel – Asociaţia de Proprietari nr.446 Focşani: „Fotbal-ul 

necesită un teren mai mare ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „Stimate domn 

administrator, în Consiliul Local observaţi, se dă cuvântul. 

Dacă vreţi să spuneţi ceva, ridicaţi mâna şi vă voi da cuvântul”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „să depăşim un pic momentul, dar 

pentru că tot s-a adus aminte de faptul că, maşina a trecut … aş vrea să rog 

executivul, dacă se poate, să urgenteze un pic, sau să vorbească cu constructorul … 

semnele de circulaţie, ele sunt puse, şi sunt stabilite oarecum sensurile unice, dar 

atunci când ieşim din străzi mici în străzi principale care au sens unic, acolo ... acelea 

nu sunt semnalizate şi de cele mai multe ori pe străzile pe care s-a stabilit sens unic, 

nu se ştie în ce parte … mai ales dacă eşti străin de zonă, nu ştii dacă la stânga este 

sens unic sau la dreapta este sens unic. 

Este un semn în capătul străzii, vă dau un exemplu simplu, în faţă la Şcoala 

nr.8. Acolo este sens unic, de la Şcoala nr.8, către B-dul Bucureşti, dar invers nu 

există sens interzis. Şi cred că de aici …”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „în maxim 30 de zile …”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: “cred că nu ar strica nişte 

limitatoare de viteză în zona şcolilor, pentru că şoseaua arată foarte bine …” 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „este o soluţie foarte 

bună”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „mă bucur că am depăşit acest 

moment, pentru că-l politizasem deja, cu toate că trebui să fac o remarcă, să-i spun d-

nului consilier Vrabie că eu nu am început campania electorală, şi dacă vi se pare 

imposibil ca un consilier local să stea de vorbă cu cetăţenii, să ştiţi că se întâmplă şi 

lucrul acesta”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „un drept la replică foarte scurt. 

Noi, ceilalţi consilieri, care nu suntem în executiv, nu avem alt mecanism să 

transmitem doleanţele, decât în Consiliul Local. Dvs. viceprimarii, sunteţi toată ziua 

în executiv. Nu puteţi veni în Consiliul Local să transmiteţi mesaje executivului. Este 

anormal. 
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Cred că aţi înţeles foarte bine ce am vrut eu să spun. Mecanismul acesta, de a 

transmite doleanţele cetăţenilor în cadrul unei şedinţe de Consiliu Local, ne aparţine 

nouă ca şi consilieri locali, dvs. aveţi încă o altă calitate, viceprimari şi sunteţi în 

executiv”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „voiam să întreb, a trecut sezonul rece, a venit 

căldura, când începe deratizarea şi în municipiul Focşani? Şi la ţânţari, şobolani şi 

alte minuni? 

Este un plan. Mulţi cetăţenii au întrebat ţânţarii şi-au făcut apariţia şi …”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „d-nule consilier, din câte ştiu, în 

ultimii 2-3 ani situaţia a fost ţinută sub control …”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: “numai în …” 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „în toate zonele, de ce spuneţi. S-a dat 

şi cu elicopterul, s-au montat 1000 de căsuţe de acelea pentru şobolani, dar cetăţenii 

municipiului Focşani sau alţii au distrus vreo 700-800. Acum nu le mai cumpărăm că 

nu ne mai permitem ş.a.m.d. 

Deci, din punct de vedere al deratizării şi al dezinsecţiei avem toate materialele 

necesare, la momentul la care considerăm oportun, o să intervenim, deocamdată nu 

este, pentru că a fost frig, pentru că trebuie să aibă o anumită temperatură ş.a.m.d.  

Iar în ceea ce priveşte deratizarea, acţionăm continuu. S-ar putea să fie unele 

zone care ne-au scăpat sau să fie un focar. Dacă le cunoaşteţi, aduceţi-ne la cunoştinţă 

mie sau d-nului Director de la Direcţia de Dezvoltare şi cu siguranţă vom lua 

măsurile în cel mai scurt timp”. 

 

D-nul consilier Lionida Milea: „mulţumesc d-nule Viceprimar. Au fost 

sesizări, şi eu v-am adus la cunoştinţă. Ţânţarii oricum bâzâie deja”. 

 

D-nul consilier Aurel Bâcu: „către investiţii, către d-na Cristina, la Şcoala 

nr.8 din Sud, există acolo un teren unde conducerea şcolii, am înţeles că vrea să facă 

un teren de sport. Şcolile nr.1 şi 8 nu au unde să facă sport. Nu au sală, nu au nimic. 

Două şcoli măricele. 

Ei, au obţinut printr-un proiect cu Kaufland nişte bani şi ar dori să vină cu 

aceşti bani şi să … în completare cu banii de la Primărie, să facă măcar un teren de 

handbal, 40 pe 60 sau 30 pe 50. Nu ştiu câţi bani au, eu pun problema, nu cunosc 

amănunte”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „d-nule consilier, sunteţi dezinformat. 

În primul rând Şcoala nr.1 şi Şcoala nr.8 au o sală de sport, mai micuţă  

într-adevăr, care este renovată. Cred că aţi fost, da. 

În al doilea rând, Şcoala nr.1 are alocaţi prin buget 241 mii lei pentru teren de 

sport. Nu mai este apanajul nostru al Primăriei să ne ducem să-i contractăm lucrarea, 

să execute lucrările. 
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În al treilea rând, la Şcoala nr.8, într-adevăr au câştigat un concurs de 20.000 

Euro, dar Consiliul profesoral a alocat 15.000 Euro pentru cumpărarea de laptop-uri, 

imprimante, ş.a.m.d., lăsând doar 5.000 Euro pentru terenul de sport. 

Vă aduc la cunoştinţă că odată cu aprobarea sumei de 300.000 Euro pentru 

Pandora, fondul nostru de rezervă este foarte limitat.  

În primele 7 luni nu mai putem muta bani de la alte investiţii. Cu siguranţă în 

luna a şaptea, se vor găsi rezerve şi când zic rezerve, mă gândesc la licitaţiile care 

sunt în desfăşurare pe străzi, care fiecare o să adjudece, o să fie valoarea mai mică de 

cea pe care am scos-o la licitaţie şi cu siguranţă următorul Consiliu Local va aloca 

bani şi pentru Şcoala nr.8, deşi, la Şcoala nr.8 cam un sfert din teren a fost reabilitat 

acum 2 ani de zile”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „d-nule Viceprimar Necula, am 

observat că aţi spus Consiliul profesoral … ”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „da, Consiliul profesoral …”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „…eu ştiam că în cadrul unei unităţi 

de învăţământ Consiliul de Administraţie decide … ”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „ Consiliul profesoral …”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „ok, atunci îmi cer scuze, am fost în 

eroare”. 

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

consilier Matişan”. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „ştiu subiectul de la Şcoala nr.8, şi 

ca să vă lămuresc, lucrurile au stat în felul următor: 

Fiecare catedră a şcolii a desfăşurat anumite activităţi care au avut un punctaj 

acordat de finanţator, de Kaufland. Deci, banii respectivi au fost câştigaţi de fiecare 

catedră în parte cu copiii şcolii. De aceea decizia, de ce să se facă cu banii efectiv 

aparţine în mod exclusiv cadrelor didactice care au adus aceste fonduri acolo. De 

aceea există chestiunea aceasta”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „ok. Eram puţin nelămurit, că eu de 3 

luni nu am mai fost convocat la Consiliul de Administraţie la Şcoala nr.8, dar, în rest, 

nu contează. 

Trecând peste, pentru că tot a venit vorba astăzi de Sud şi de situaţia circulaţiei, 

d-nule Viceprimar Necula, când reglementăm circulaţia acolo, pe toate străzile. 

Pentru că ştiu că în proiect era vorba de 3 străzi cu sens unic? şi acum se circulă 

foarte greu.  

Chiar dacă pentru început, cu siguranţă cetăţenilor nu le va plăcea această 

măsură pentru că va trebui să intre pe o stradă şi să iasă pe cealaltă, este un 

inconvenient pentru orice măsură nouă aplicată în circulaţie, dar, sunt convins că pe 

viitor, într-un termen scurt de timp se va circula mult mai bine, şi atunci vor avea 

sens şi limitările de viteză în zona şcolilor şi cred că vom evita şi ambuteiajele. 
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Inclusiv autobuzele … utilajele de gunoi au probleme dimineaţa când se întâlnesc cu 

un autovehicul în sens invers.  

Şi o să vă dau voie să-mi răspundeţi la final, pentru că presupun că nu este un 

răspuns atât de complicat. Dar mai am o întrebare pentru dvs. 

Ştiţi că mai am o nelămurire, când primesc şi eu solicitările pe care le-am făcut 

anul trecut. Nu de alta, dar nu ştiu dacă mai prind un mandat de consilier şi parcă aş 

vrea să ştiu, în calitate de consilier ce s-a întâmplat, nu în calitate de cetăţean, pe 

544”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „mulţumesc că-mi daţi voie să vă 

răspund la întrebare, deşi nu-i atributul dvs.  

Am zis un pic mai devreme că în maximum 30 de zile tot ce înseamnă PIDU 

va fi finalizat. Inclusiv semnele de circulaţie, inclusiv micile lucrări care mai sunt de 

executat, la spaţiul verde ş.a.m.d., la carosabil, la staţiile de microbuz. Mai avem o 

sumă foarte mică, maxim 30 de zile va fi finalizat.  

La cea de a doua întrebare, trebuie să vă răspundă aparatul, nu trebuie să vă 

răspund eu”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „îmi cer scuze, păi, să-mi răspundă 

aparatul”. 

 

Dna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „ştiu că Direcţia de 

Dezvoltare Servicii Publice va înaintat situaţia privind contractele de reparaţii pentru 

Piaţa Unirii”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „d-na Costin, am Piaţa Unirii dar am 

şi solicitări vis-a-vis de facturile de curent electric pe iluminatul public vis-a-vis de 

încasările efectuate la Bachus. Adică, am solicitări diverse… ”. 

 

Dna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „da, nu a ajuns la noi 

solicitarea dvs., la executiv mă refer”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „aţi fost în sală d-na Costin când am 

făcut acele solicitări. 

Îmi pare rău, este datoria aparatului, nu ştiu dacă a dvs. personal, dar datoria 

aparatului este să-mi ofere răspuns la aceste solicitări.  

Iar datoria celui care conduce aparatul tehnic, primar sau viceprimar cu 

delegaţie, este să-mi ofere aceste răspunsuri”. 

 

Dna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „da, o să solicit celor 

din Primărie ceea ce trebuia prezentat pentru serviciul meu”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „este simplu., Peste 30 de zile vă duceţi în 

contencios şi obligaţi Primăria să vă răspundă, decât să vă rugaţi de colegii noştri în 

fiecare şedinţă. Cred că este mai simplu aşa. 

Adică, vreau să vă spun că există şi varianta asta, dacă alta nu găsim. Şi poate 

încheiem subiectul acesta. 
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Cred că aţi primit, şi doar vreau să amintesc lucrul acesta, pentru că am 

discutat şi la comisie, aţi primit şi dvs. o solicitare pe e-mail, referitor la o parcare, 

cred că aţi primit-o şi dvs. …”. 

  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „nu, a trimis-o doar la 

3…”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie:   „vreau să vă rog să vă uitaţi cu atenţie pe 

acea solicitare pentru că este o idee foarte bună şi care cred că ar aduce şi un venit 

suplimentar municipalităţii. 

O solicitare a d-nului Veber, de a amenaja într-o zonă, neamenajată în 

momentul acesta, o parcare. 

Parcare cu plată, publică, pentru orice cetăţean din municipiul Focşani”. 

 

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

str.D.Zamfirescu …”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „din principiu, eu vreau să vorbesc 

d-nule Preşedinte, dacă-mi permiteţi. 

Ar trebui să ne gândim serios la astfel de concesionări, cumva să facem 

concesionări cu licitaţie, pentru că Focşani-ul, ştiţi foarte bine, este deficitar la locuri 

de parcare. Eu lansez provocarea ca viitorul legislativ să se gândească foarte serios la 

desfiinţarea tuturor garajelor din municipiul Focşani pentru că în curând nu vom avea 

unde să parcăm. 

Deja în Sud, sunt nemulţumiţi că nu mai pot să-şi urce maşinile pe trotuare şi 

în spaţiile verzi. 

Deci, dacă vă închipuiţi, un cetăţean a venit şi mi-a spus că, sunt foarte 

nemulţumit că aţi făcut bordurile aşa înalte şi nu mai pot să parchez maşina pe 

trotuar. 

Haideţi, să se gândească, cei care vor veni în următorul legislativ, foarte serios 

la aceste teme pentru că vor fi de mare actualitate”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu : „propun să deschidem un 

caiet cu învăţăturile noastre către viitorul Consiliu Local”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „se află în sală nişte cetăţeni chiriaşi  

de-ai noştri din str. Revoluţiei, blocul ISEH. 

O să o rog pe d-na Zăgan, se numeşte Zăgan Nicoleta, să spună ce probleme 

are, ca să nu mai dăm naştere la alte polemici după aceea”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „sunteţi de acord 

colegii?”. 

 

Consilierii: da. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „vă ascultăm”.   
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Zăgan Nicoleta: „problema mea şi a familiei mele este locuinţa. 

De 11 ani, stau cu soţul meu, uitaţi-l de faţă, este cu handicap grav, are screloză 

multiplă şi nu am cum să mai locuiesc într-o singură cameră cu el şi cu încă 2 copii. 

Şi copiii sunt foarte mari, bineînţeles. 

Uitaţi-vă şi dvs., dacă dvs. sunteţi de acord şi credeţi că eu pot cu acest om, să 

mai locuiesc într-o singură cameră, unde îi trebuie îngrijiri medicale speciale. Uitaţi-

vă şi dvs. în ce hal se află. 

L-am adus aici în faţa dvs. să mă credeţi, nu numai pe cuvânt, şi vizual. Să-l 

vedeţi şi dvs. dacă dvs. credeţi că se poate locui cu un asemenea om într-o singură 

cameră de cămin, eu nu mai apelez niciodată la Primărie. 

De 11 ani am tot venit. Bun, am înţeles, sunt situaţii între situaţii. Dar au fost 

situaţii în care au primit locuinţe cei care au copii. Este adevărat, şi aceşti copii 

trebuie să stea şi ei undeva. Dar, neavând copii mici şi mai mulţi la număr, ar trebui 

ca eu să stau şi să mă chinui cu acest om pe care-l întorc cu pătura şi neajutată de 

nimeni. 

Am insistat an de an. Nu mai spun de când stau acolo.  

Am insistat de 11 ani de când este el aşa, şi de asta am vrut ca astăzi, să vin 

printre dvs. să vă cer ajutorul. 

Am venit disperată să vă cer ajutorul dvs., care, nu ştiu, dacă zic bine sau nu … 

îmi cer scuze … dar înainte de a …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „noi am înţeles, doriţi un 

spaţiu mai mare”. 

 

Zăgan Nicoleta: „vreau un spaţiu mai mare, unde să pot să locuiesc măcar atât 

cât se mai poate îngriji…”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „am înţeles d-nă, sunteţi 

într-o situaţie dificilă …”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „toată lumea ştie, şi dvs. şi aparatul că 

eu colaborez foarte bine cu d-nul Viceprimar Iorga, dar, cred, încă odată, că asta este 

o problemă care trebuie să o rezolve cel care se ocupă de treaba asta, adică în speţă d-

nul Iorga. 

Pentru că dacă şi eu dacă aş veni cu toate problemele pe care le am şi atribuţiile 

pe care le am, să le discut în Consiliul Local, cred că ne-ar apuca mandatul următor, 

nu numai mandatul acesta. 

Ştiţi foarte bine că Consiliul Local nu are atribuţii în ceea ce priveşte atribuirea 

de locuinţe, dar, cred totuşi că am putea să … cred că am putea … rog aparatul să 

găsim o formulă prin care oamenii şi în speţă cei care au în familie pe cineva care are 

un handicap locomotor să găsim un fel de prioritizare pe o listă, dacă legea ne 

permite. 

Atât am avut să vă spun, sunt alături de dvs. Sunt pe lista de aşteptări şi la 

ANL şi la Fondul locativ, sute.  

Repet, ceea ce le spun la toată lumea. Nu putem, nici eu, nici d-nul Viceprimar 

Iorga, nici Primarul, să luăm pe cineva de pe locul 2 şi să-l punem pe locul 1, sau de 

pe locul 10, să-l punem … 



 27 

Pentru că legea ne interzice şi nu putem să facem … 

Rog aparatul, în cel mai scurt timp, sau acum dacă au răspunsul, dacă noi, 

Consiliul Local putem să adoptăm o hotărâre, de modificare a unei hotărâri anterioare 

prin care putem să prioritizăm şi să favorizăm familiile care au ca şi membri, pe 

cineva cu handicap locomotor sau alt handicap”. 

 

D-nul consilier Cătălin Vrabie: „acelaşi lucru voiam eu să-l întreb. 

Într-adevăr, asta era o chestiune care trebuia discutată şi venit în Consiliul 

Local cu o soluţie, cu o propunere, ca noi să o votăm. Sau dacă există varianta asta de 

a produce un criteriu suplimentar şi care să fie şi bine punctat şi foarte bine punctat, 

într-adevăr, familiile cu astfel de situaţii trebuie avantajate. 

Eu, altceva vreau să vă întreb.  

Aveţi, cunoaşteţi vreo soluţie alternativă la situaţia dvs.? Vă rog să o spuneţi!”. 

 

Zăgan Nicoleta: „da. Există o casă pe str. Gh. Potop, unde unul dintre locatari, 

că sunt mai mulţi în acea curte, am înţeles şi ne-au spus mai mulţi care ştiu situaţia şi 

a domnului de acolo. Are evacuare făcută,  prin hotărâre judecătorească, şi dumnealui 

mai locuieşte acolo. 

Nu am să merg eu să-l întreb, măi ieşi afară că intru eu”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „asta putem, putem să constatăm, dar 

asta nu înseamnă că cineva, ori eu, ori d-nul Viceprimar Iorga, ori d-nul Primar, să vă 

ia de mână să vă semneze un contract acolo.  

Repet. Sunt sute de oameni înscrişi, nu s-au mai construit nimic, fondul locativ 

este din 1989. Singura soluţie pe care o putem face noi, să băgăm un criteriu 

suplimentar şi să favorizăm familiile care au membri mulţi pe spaţiu puţin şi care au 

pe cineva cu handicap.  

Pentru că dacă, vreunul din noi, vă ia pe dvs. şi vă face contract acolo, a doua 

zi nu mai suntem pe scaunul acesta”. 

 

Zăgan Nicoleta: „nu am cerut asta, am cerut altceva şi asta voiam să vă 

spun…” 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „am notat. Mâine o să verificăm …” 

 

Zăgan Nicoleta: „voiam să vă spun altceva. 

Acea persoană pentru că este singură sau, mi se pare, că mai este cu unul din 

băieţi, aş fi vrut ca dumnealui să vină în locul meu, şi eu să merg în locul lui”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „dacă este de acord să facă schimb cu 

dvs. …” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „dacă are executare, nu …”. 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „dacă are executare, nu …”. 
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D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „în primul rând, aş vrea să mă 

înţelegeţi foarte clar. Nu eu am adus oamenii aceştia aici. Este o situaţie penibilă 

pentru mine. Mă acuzaţi degeaba.  

Pe d-nul Iorga, nu l-am adus eu de mână, poate să spună. Nici pe doamna. 

Pe doamna am găsit-o … ”. 

 

Zăgan Nicoleta: „nu, să nu credeţi că d-nul Viceprimar Iorga …”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „eu nu am venit să rezolv problemele 

pe care am atribuţii în Consiliul Local, în nici un caz nu am făcut lucrul acesta şi nu o 

fac. 

Doamnei i-am explicat, am întrebat-o ce caută aici şi mi-a zis că nu mai are 

încredere totală în ceea ce i-am spus eu, că acea casă nu este încă liberă. 

Noi ne-am întâlnit ultima oară la audienţe. Ştiu problema dumneaei, ştiu că 

este o problemă foarte gravă, dar şi Primăria şi aparatul Primăriei municipiului 

Focşani are nişte trepte, nişte etape în acordarea acestor locuinţe. Se face o anchetă 

socială în cazul dumneaei. Se instituie o comisie de fond locativ în care se hotărăşte 

dacă va primi, sau, care familie este îndreptăţită, mai îndreptăţită să primească o 

locuinţă. 

Repet. Nu eu am chemat aceste persoane aici, ca să-mi rezolve mie 

problemele”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu : „ce răspuns vă putem da, 

cred că aparatul a notat tot ceea ce aţi spus dvs. Dacă din punct de vedere juridic se 

poate face schimbul de care vorbiţi, dumnealor vor lua act şi vă vor comunica. 

Într-adevăr, este o situaţie dificilă, aproape disperată pe care dvs. o aveţi, şi 

cred că, atât cât ne permite legea, trebuie să facem ceva să vă ajutăm. 

Din păcate, oamenii din aparat, nu pot să încalce legea, pentru că vedeţi, în 

momentul în care greşeşti, eşti sancţionat imediat şi foarte grav … ”. 

 

Zăgan Nicoleta: „da, aveţi dreptate … ” 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „doamnă, pe ce poziţie mai sunteţi pe 

lista de priorităţi ?”. 

 

Zăgan Nicoleta: „pe lista de priorităţi la momentul acesta, nu mai sunt. Pentru 

că eu am primit în anul 2013 un contract de închiriere pe acea cameră la cămin”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „îmi cer scuze, aveţi dreptate, da. 

Eu vi l-am făcut parcă”. 

 

Zăgan Nicoleta: „chiar dvs.” 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „trebuia să faceţi mai multe 

camere…”. 
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D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „nu am avut cum să fac mai multe 

camere. În sfârşit. 

Discuţia este în felul următor, voiam să mai ştiu, d-nei Lăutaru Petruţa, ştiu că i 

s-a oferit o extindere de spaţiu, da?  

Ce s-a întâmplat cu locuinţa dumneaei, este disponibilă?”. 

 

Dna Cristina Costin – Şef serviciu investiţii, fond locativ: „nu ştiu pe de rost. 

Nu ştiu să vă spun. Se discută orice cerere în Comisia socială. 

Sunt într-adevăr multe solicitări pentru extindere sau schimb de locuinţe pentru 

că au mulţi copii. Am primit şi de la G2 solicitări şi de la Revoluţiei nr.16. 

Cred că ar trebui să stabilim în Comisia socială nişte criterii pentru extindere şi 

un regulament”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „eu cred că există o soluţie, dacă mă 

întrebaţi pe mine. În momentul în care la locuinţa în care s-a făcut extindere d-nei 

Lăutaru, va fi pusă … mai trebuia să facem noi, mici aranjamente acolo, din punct de 

vedere tehnic, acea locuinţă rămâne liberă şi printr-o extindere de spaţiu, putem să o 

ajutăm şi pe doamna. 

 

Trebuie un pic de voinţă, părerea mea şi găsite soluţiile tehnice. 

D-nule Iorga, uitaţi, că am fost şi eu în poziţia dvs. şi am găsit nişte locuinţe de 

urgenţă pe acolo ”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ar trebui să ştiţi că spaţiul de la G2, 

este jumătate cât spaţiul pe care-l are doamna, de la Revoluţiei”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „dar, staţi un pic, nu vorbeam de G2”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „păi, doamna respectivă vine de la 

G2”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „nu, nu. Vorbim de altă persoană. 

Înseamnă că i-am greşit numele”. 

 

D-nul consilier Dragoş-Puiu Horhocea: „… să nu dăm cu presupusul. Dacă 

ştii ceva concret, dacă nu ….”. 

 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „ştiu concret. 

Doamna cu A3-ul, cum se numeşte?”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „stimaţi colegi, eu vă rog 

să …”. 

D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „Doamna cu A3-ul, cum se 

numeşte?”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Bondilă”. 
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D-nul consilier Tudorel-Daniel Trofin: „Bondilă. Scuze, Bondilă, Am vorbit 

greşit. De Bondilă este vorba”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „stimaţi colegi, nu a 

început încă campania electorală. Nu vă agitaţi că … Ştiţi ce se întâmplă, am fost 

civilizaţi atâta timp şi acum am început ca la piaţă să ne certăm. Nu …”. 

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „nu este vorba de nici o campanie. 

Doamna a venit aici, în disperare, trebuie să înţelegem …” 

  

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

 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „şi am încheiat discuţia”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „nu m-aţi înţeles. Eu am 

spus altceva.  

M-am referit la faptul că încercăm toţi să găsim soluţii. Din păcate, soluţia nu 

este la noi şi nu putem să o dăm aici şi acum. Şi nici nu putem să facem promisiuni 

doamnei. 

În disperarea dumneaei, asta lipseşte, să spunem că se rezolvă, se face. 

Deci, doamnă, răspunsul vă va fi dat de aparat. Şi vă promitem noi că vi se va 

da un răspuns foarte serios. Foarte serios, pentru că vom monitoriza noi. Suntem 21. 

Mai mult de atât, nu cred că vă putem spune la momentul acesta. Pentru că v-

am spune lucruri eronate. 

Să ştiţi că din punctul nostru, vorbesc în numele tuturor consilierilor, există 

toată disponibilitatea de a rezolva problema. Numai să o putem face legal. 

Da, cred că mai mult de atât nu mai putem discuta. Nu mai avem ce discuta. 

Vă mulţumim că ne-aţi ascultat şi pe noi şi că ne înţelegeţi că nu vă putem da 

rezultatul pe loc. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „vă rog să trecem la 

finalizarea proiectului nr. 29”. 

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

vederea votării. 

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

următorul: 

 

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

 

D-nul Aurel Bâcu             19           -              - 

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.129. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: „vă rog să trecem la 

finalizarea proiectului nr.9”. 
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Nu mai sunt alte propuneri se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri în 

vederea votării. 

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

următorul: 

 

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

 

D-na Raluca-Tatiana Dan        15                           -                  4 

  

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.130. 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „o să fiu scurt, vis-a-vis de PIDU.  

Când se pun indicatoarele acelea. Am constatat la un moment dat, nu ştiu dacă 

pe strada aceea va fi sens unic sau nu, intersecţia Revoluţiei, 1 Iunie, direcţia de mers 

către Grădiniţa nr.10, 13, am constatat următorul fenomen. Maşinile parcate în 

alveolele create de proiect, oamenii parchează şi pe partea opusă, dar se întâmplă 

următorul fenomen, până în intersecţia respectivă parchează pe dreapta, şi imediat 

după, străduţa aceea care face la stânga, parchează pe stânga. În momentul când vine 

autobuzul sau se circulă în ambele sensuri, se face blocaj acolo.  

Deci, ideea este, se face stradă cu sens unic, ca să se termine …” 

 

D-nul consilier Ionel-Gabriel Necula: „locurile de parcare nu sunt 

suficiente…” 

 

D-nul consilier Bogdan-Emilian Matişan: „asta-i clar, pentru că nu au 

oamenii unde să-şi ducă maşinile, dar ideea este, dacă acolo se face bucata aceia de 

sens unic, atunci s-a rezolvat subiectul”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ioan-Liviu Oloeriu: constată că au fost 

epuizate punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte 

tuturor pentru participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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