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

 
 

P R O C E S    V E R B A L 
din 16 iunie 2014 

 
 

 Astazi, data de mai sus, la sediul Primariei Municipiului Focsani din B-dul 
Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local al 
Municipiului Focsani. 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, deschide 
şedinţa extraordinară din 16.06.2014, şedinţă convocată prin dispozitia d-lui 
Primar nr. 665/13.06.2014, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 16 
consilieri locali din numărul total de 21 de consilieri locali atât cât alcătuiesc 
Consiliul local municipal, este astfel îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea 
nr. 215 / 2001, privind administratia publică locală, republicată cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Dl. secretar al municipiului Focsani Eduard Corhană face precizarea ca 
absenteaza d-nii  consilieri Liviu Ioan Oloeriu, Gabriel Pădineanu, Lionida Milea, 
Ionel Gabriel Necula şi d-na consilier Luminiţa Elena Balaban. 

 
 

 La sedinţă participă: 
 d-nul  Decebal Bacinschi – Primar al municipiului Focsani; 
 d-nul Dan Liviu Pogorevici – Director Administratie publica locala; 
 d-na Micsunica Baciu – director Directia resurse umane; 
 d-na Eugenia Dragusanu – Inspector Compartiment Proiecte; 
 d-na Cristina Dascalescu – sef serviciu, Directia administratie publica; 
 d-na Carmen Grosu – Directia economica; 
 d-na Cristina Costin – sef serviciu, investitii, fond locativ; 
 d-nul Dan Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 
 d-na Carmen Pascaru– consilier juridic, aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 
 d-nul Marius Poll – director Colegiul Naţional Al. I. Cuza Focşani. 

             
   La  sedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 
reprezentanţi ai mass-mediei locale. 
 
În continuare dl. Preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan prezintă proiectul 
ordinii de zi: 
 
1. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de 
proiect şi aprobarea Acordului de Parteneriat pentru proiectul „Reabilitare şi 
consolidare Corp „B” pentru Amenajare Sală Festivităţi Colegiul Naţional “Al. I. 
Cuza” municipiul Focşani”; 
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Nu sunt discutii, se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 16 voturi 
“pentru”. 

 
Se prezinta punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi aprobarea 
Acordului de Parteneriat pentru proiectul „Reabilitare şi consolidare Corp 
„B” pentru Amenajare Sală Festivităţi Colegiul Naţional “Al. I. Cuza” 
municipiul Focşani”. 

Dl. consilier Lilian Ilie „am studiat acest proiect şi totuşi nu este detaliat ce 
înseamnă suma cu care participăm noi, cei 3 miliarde lei, dacă ar putea d-na 
Costin să ne  explice pentru că a omis să ataşeze la proiect şi detalierea, ce 
înseamnă banii aceştia, pentru ce îi dăm? 

D-na Cristina Costin „3,4 miliarde lei, 1 miliard lei este dat de Ministerul 
Învăţământului daţi până în acest moment şi nu este o cheltuială eligibilă, 1 
miliard lei am considerat noi că putem aloca pe capitolul dotări şi 500 miliane lei 
pentru capitolul de IT în sensul de a face funcţională sala de festivităţi, dotare cu 
scaune, calculatoare, sistem de sonorizare, cheltuieli care nu sunt eligibile în 
cadrul proiectului.” 

Dl. consilier Lilian Ilie „şi ajungem la 2,5 miliarde lei, nu? 
D-na Cristina Costin „da, este estimarea noastră în urma licitaţiilor, probabil 

suma va fi mai mică, noi am mers pe estimatul de la celelalte lucrări pe care le-
am avut, ca şi dotări.” 

Dl. consilier Aurel Bâcu „o recomandare am , să fim mai atenţi de data 
aceasta pentru că lucrarea se va executa tot cu firma care a făcut lucrări la 
Şcoala nr. 9 şi din ultima şedinţă aţi văzut că sunt nişte neînţelegeri acolo, între 
noi şi firmă. Poate de data aceasta vom fi mai atenţi şi consecvenţi pe parcursul 
desfăşurării lucrărilor în aşa fel încât să nu mai încurcăm ce este eligibil cu ce nu 
este eligibil şi să avem reclamaţii la sfârşit.” 

Dl. consilier Cătălin Vrabie „s-a contractat deja execuţia? Înţeleg că este un 
parteneriat acum şi de acum începem sau nu? Poate nu am înţeles eu bine.”  

D-na Cristina Costin „în 2010 s-au primit bani de la Ministerul 
Învăţământului şi Colegiul Naţional Al. I. Cuza poate să confirme. 

Dl. Primar Decebal Bacinschi „s-au primit bani de la Minister, iar ultimii bani 
dacă nu mă înşel i-a adus dl. Deputat Mustea, era pe timpul acela.” 

D-na Cristina Costin „acei bani nu s-au cheltuit.” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „practic noi până la ora actuală am cheltuit 

100 mii lei. Două lucrări aveam în municipiu care îndeplineau aceste condiţii 
Colegiul Al. I. Cuza şi Liceul nr. 2. La  Liceul nr. 2 firma cu care aveam încheiate 
contracte şi documentaţii începute şi nefinalizate a dat faliment, deci acolo nu am 
mai îndeplinit condiţii şi din acest motiv singurul care a rămas este cel de la 
Colegiul Cuza.” 

Dl. consilier Cătălin Vrabie „în aceeaşi categorie intră şi Liceul Auto?” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „nu, eu am băgat şi Liceul Auto.” 
D-na Cristina Costin „a mai fost o condiţie să aibă legătură corpul de 

clădire de învăţământ cu construcţia.” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „noi am încercat să obţinem bani şi pentru 

Liceul Economic să finalizăm lucrarea şi pentru Şcoala nr. 3 din Bahne şi cu 
Liceul Auto. Nici unul din ele nu au îndeplinit condiţiile, doar cele două au rămas, 
dar din cauza constructorul a picat Liceul nr. 2 şi a rămas doar Colegiul Cuza. 
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Pentru că mâine trebuie să depunem documentaţia, acesta a fost motivul pentru 
care am convocat această şedinţă. Am primit şi acceptul Ministerului că este de 
acord ca să devenim noi beneficiarii într-un fel a acestei investiţii şi această 
investiţie să se deruleze prin noi.” 

Dl. consilier Cătălin Vrabie „este finanţată de ADR acum?” 
D-na Cristina Costin „da.” 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „ne dă 5 miliarde lei, iar cam vreo 3 miliarde 

lei, ar trebui să mai punem noi ca să terminăm în totalitate.” 
Dl. consilier Cătălin Vrabie „adică numai 8 miliarde costă toată construcţia 

aceasta? Aşa puţin?” 
D-na Cristina Costin „s-a mers pe contractul din 2010.” 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 16 voturi „pentru”, 

devenind hotărârea nr. 169 
 
Dl. Primar Decebal Bacinschi „la comisia de buget am discutat treaba 

aceasta. În cadrul cheltuielilor pe care le facem pentru Zilele municipiului 
Focşani, noi am aprobat o sumă. În această sumă, nu o depăşesc vreau să fac 
nişte modificări între capitole pentru că au mai apărut câteva modificări. Am zis 
să aducem şi un spectacol de teatru şi pentru festivalul Ritm 10.000 lei, spectacol 
de teatru 150.000 lei se vor lua de le celelalte capitole. Dacă o să venim cu 
proiectul în şedinţa ordinară de pe data de 26.06.2014, ca să ştiţi pentru că noi 
de acum am făcut vorbele, trebuie să închiriem camere la hotel şi tot ce este de 
făcut în treaba aceasta. Sunteţi de acord?” 

Domnii consilieri sunt de acord. 
Dl. director Marius Poll „vreau să vă mulţumesc pentru sprijinul acordat, de 

mult ne doream o sală multimedia pentru colegiul nostru, era o investiție imperios 
necesară. În acest an împlinim 125 de ani ca instituție de învățământ, de aceea 
este cu atât mai important acest sprijin din partea dumneavoastră.” 

 
 
Dl. preşedinte de şedinţă Bogdan Emilian Matişan constată că au fost 

epuizate punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările şedinţei încheiate şi 
mulţumeste tuturor pentru participare. 
             Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 
            
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               S E C R E T A R U L 
                                                                                    MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

    Bogdan Emilian Matişan                     Eduard-Marian Corhană 
                                                                                                               
 
 

              INTOCMIT, 
                                                                                          Daniela Bobeică  
 
 
 
 
BD/1 ex. 


