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    R O M A N I A 

        JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCŞANI 

         CONSILIUL LOCAL 

 

        

M I N U T Ă 

din 08 mai 2018 

 

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

Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc ședința extraordinară a Consiliului Local al 

Municipiului Focșani.  

D-nul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani, deschide ședința 

extraordinară din data de 08.05.2018, ședință convocată prin dispoziția d-nului Primar 

nr. 461/04.05.2018, constatând că în sală absentează d-nul consilier Bîrsan Costel, 

prezenți fiind 20 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 Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani precizează că 

ordinea de zi cuprinde 16 proiecte de hotărâre la care se adaugă un proiect transmis 

astăzi, în jurul orei 12, pe e-mail. 

D-nul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „fac mențiunea, 

înainte de deschiderea ședinței, că legea nu cere o cazuistică sau o temă anume pentru 

aceste proiecte de hotărâri iar pentru convocarea unei ședințe extraordinare e nevoie de a 

fi îndeplinite două condiții aș spune, pe de o parte...această ședință extraordinară o poate 

convoca primarul localității sau o treime din consilierii locali,  condiția corelativă este ca 

această ședință să fie convocată cu cel puțin trei zile înainte.” 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Marilena Șerbănuț – Consilier Cabinet Primar; 

 d- nul Dan Grigoraş – Director Direcția Relații interne și internaționale;   

 d-na Micşunica Baciu – Şef Serviciul Resurse umane, managementul calităţii; 

 d-na Simona Poieană – Şef Serviciul buget, contabilitate; 

 d-na Rodica Constantinescu – Inspector serviciul administraţie publică locală, 

agricultură; 

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef Serviciul juridic contencios; 

 d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

publicitate; 

 d-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor și 

investițiilor; 

 d-na Andreea Cherciu – Șef Serviciul Autorizări Construcții; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

 d-nul Adrian Vulpoiu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 
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 d-nul Meluș Nazâru – Șef Serviciul Taxe și Impozite  

 d-na Cristina Costin – Șef Serviciul Investiții  

 d-na Carmen Grosu – Director Direcția Economică  

 d-nul Statache Nicușor – Director Parking Focșani SA  

 d-na. Daniela Pamfil – Inspector Serviciul Corp de control al Primarului 

 d-na. Felicia Panaite – Director  Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Focșani. 

La ședință mai participă cetățeni ai municipiului Focșani, precum și reprezentanți 

ai mass media locale.  

D-nul Eduard Marian Corhană îi dă cuvântul d-lui Președinte de ședință d-nul 

consilier Nedelcu Mihai pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței din data de 

08.05.2018.  

Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc domnule 

Secretar. Buna ziua. Buna ziua domnule Primar, doamnelor și domnilor consilieri, 

stimați invitați, stimați invitați ai mass media locale și centrale. Declar deschisă ședința 

din 08.05.2018.  

Ordinea de zi cuprinde 16 proiecte de hotărâre:  

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 397/2017  privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv 

Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 402/2017 privind numirea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

3. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ de către Consiliul 

local al municipiului Focșani în calitate de autoritate deliberativă a administrației 

publice locale, pentru acordarea titlului de „Colegiul Național Pedagogic” Liceului 

Pedagogic „Spiru Haret” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 147/2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și 

reabilitare drumuri locale în intravilanul municipiului Focșani”, județul Vrancea, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 441/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a 

unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Modernizare și reabilitare drumuri locale în municipiul Focșani”, județul Vrancea, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicila faza 

DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții: 

„Refacere infrastructură strada Slt. Dumitru Tănăsescu și str. Tinereții”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției și încheierii 

contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor 

naturale prin extinderea conductei de distribuție pentru străzile Militari, Mugur, C-tin 

Brîncoveanu, Laminorului, Fundătura Militari; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării investiției și încheierii 

contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor 

naturale prin extinderea conductei de distribuție pentru strada Panduri (zona de case) și 

Aleea Căminului situate în Cartier Bahne; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr.  192/2018 privind aprobarea deplasării, în 

perioada   13-17 mai 2018, a domnului viceprimar al municipiului Focșani, Iorga Marius 

Eusebiu, în orașul Munchen, Germania, în vederea participării la Târgul internațional de 

mediu IFAT 2018;       

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită 

Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Focșani, pe perioada 09.05.2018-06.04.2022, a 

terenului în suprafață de 184,00 mp. situat în Focșani, Tarla 102, parcela 5463 Cc, 

județul Vrancea, adiacent Punctului termic nr. 19; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2018, pentru 

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

de Guvern nr.962/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, 

Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu 

Ana-Maria, Buzoi Dan  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia 

Călin Dorin Flavius din imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2, ap. 55 

(tronson II) în imobilul situat în str. Revoluției nr. 16, bl. C2, ap. 50 (tronson II) în 

conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, 

Radu Nițu  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se  

repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 25088 din 22.03.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective pentru tineri în regim de închiriere” -

generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Calea Munteniei nr. 57, nr. cad. 61662 și 

61660; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind reglementarea 

acordării eșalonării la plată a impozitelor/taxelor și a majorărilor de întârziere datorate 

bugetului local al municipiului Focșani de către persoane juridice și persoane fizice 

autorizate; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi, vă rog domnule Primar.” 

Dl Primar al municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumesc 

domnule președinte. Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, 

reprezentați ai mass media locală și centrală. Am în completarea ordinii de zi, un 

proiect. Este vorba de proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului 

local nr. 346/2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiectul pentru obiectivul creșterii eficienței energetice pentru imobilul corp 

școală inclusiv lucrări conexe pentru Școala Gimnazială Ion Bazgan Focșani. 
Mulțumesc.” 

 Președintele de ședință d-nul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc. Dacă mai sunt și 

alte proiecte, dacă sunt alte discuții pe marginea acestui proiect. Înțeleg că nu. Supunem 

la vot ordinea de zi incluzând și acest proiect. Cu unanimitate de voturi ordinea de zi a 

fost aprobată. 

 

 

Proiectul numărul 15, proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului 

consultării și informării publicului nr. 25088 din 22.03.2018 privind documentația 

P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective 

pentru tineri în regim de închiriere” -generat de imobilele amplasate în Focșani, 

str. Calea Munteniei nr. 57, nr. cad. 61662 și 61660; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă.  
Dacă sunt discuții... vă rog, un amendament.” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: ”Am și eu un amendament. Se modifică la 

articolul 2 cu următorul conținut. Articolul 2 aprobarea planului urbanistic zonal 

”Construire locuințe colective pentru tineri în regim de închiriere”, generat de imobilele 
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amplasate în Focșani, strada Calea Munteniei, nr. 57, nr. cadastral 61.662, 61.661 și 

61.660 conform anexelor nr. 2, Regulamentul local de urbanism și nr. 3 reglemetări care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre și având durata de valabilitate de 5 ani de la 

data prezentei hotărâri. Toate celelate prevederi ale proiectului de hotărâre rămân 

neschimbate. Mulțumesc.” 

Președinte de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc. Dacă sunt alte 

discuții. Domnul Tănase, vă rog.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Vă spun punctul meu de vedere, asta este un 

proiect minciună cum a fost cu spitalul, înțelegeți? E ceva similat. Facem spitalul, 

băgăm escavator, ăsta e un proiect minciună pentru... să se bucure... nu știu, niște 

oameni, să-i păcăliți. Dar noi oricum o să-l votăm, nu-i nicio problemă, știm că n-o să 

fie făcut, dar asta e...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Am înțeles...da. Supunem la 

vot, dacă nu mai sunt alte discuții, vreți să nu ne mai faceți mincinoși? Mai sunt alte 

discuții? Nu? Supunem la vot. Amendamentul, domnule consilier, scuzați. Cine este 

pentru, împotrivă, abțineri? Cu 20 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat. 

Supunem la vot proiectul în integralitatea lui. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? ” 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 20 voturi „pentru”, devenind 

hotărârea nr. 204. 

Proiectul nr.16, proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind 

reglementarea acordării eșalonării la plată a impozitelor/taxelor și a majorărilor 

de întârziere datorate bugetului local al municipiului Focșani de către persoane 

juridice și persoane fizice autorizate” ; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții?  Da? 

Domnul Tănase” . 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Vreau doar să pun două întrebări. Deci, o 

primă întrebare ar fi să ne explice mai bine în ce constă acest proiect și a doua întrebare 

este până la ce dată trebuie plătit impozitul pe anul în curs,  ca să nu fie cu penalizări” .  

 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Domnul Nazâru... vă rog 

frumos! Numai puțin să vă aducă microfonul” . 

 Domnul Meluș Nazâru: „Voi începe cu a doua întrebare, impozitele și taxele 

locale...vorbesc de impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, și impozitul pe mijloace de 

transport se plătesc în două tranșe, respectiv două tranșe semestriale, perioada 1 ianuarie 

– 30 iunie are termen de plată 31 martie a anului , perioada iulie decembrie are termen 

de plată 30 septembrie a anului respectiv pentru neplata primei tranșe până la 31 martie, 

începând cu 1 aprilie se calculează majorări de întârziere 1 % la valoarea debitului 

neachitat. Începând cu septembrie, dacă nu se plătește, se plătesc majorări și pentru cea 

de-a doua tranșă” . 

Domnul consilier Neculai Tănase: „ Domnule Primar, numai un pic ca să 

ascultăm aici” . 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Dacă sunteți plictisit, domnule 

Primar, da... puteți să plecați ca și data trecută.”  
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 Domnul consilier Neculai Tănase : „ Credeți că toți sunt deștepți ca 

dumneavoastră...” 

Domnul Meluș Nazâru: „Referitor la proiectul de astăzi, sunt...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Se cere și în plen, nu scrie 

niciunde lucrul acesta domnule Primar” . 

Domnul Meluș Nazâru: „Sunt societăți comerciale, care uneori întâmpină greutăți, în 

a-și achita impozitele și taxele locale, conform legii 227, codul de procedură fiscală prin 

Hotărârea Consiliului Local. Se pot aproba eșalonări la plată, pe perioada eșalonării, ei 

vor plăti majorări, doar la jumătatea...adică, 0,5 pe lună.  

Bun, de asemeni, când se acordă asemenea facilități, societățile sunt obligate să 

constituie o garanție, care să ne confere nouă siguranța că nu vom pierde debitele”.  

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar aveți calitatea de 

invitat” . 

Domnul Meluș Nazâru: „Garanția constă...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu v-ați înscris la cuvânt” ! 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci, la ședința asta sunteți invitat domnule 

Primar! ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „V-a spus colegul meu și așteaptă 

un răspuns de la domnul director” . 

Domnul Meluș Nazâru: „Garanția constituită poate fi...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule Nazâru, dați-mi voie!  

Acest proiect de dezbatere publică a fost publicat pe site-ul Primăriei 

Municipiului Focșani, la data de.. a stat 30 de zile, nu am primit nici o întrebare, nici 

măcar de la domnul consilier local Tănase. Acum vrea în ședință să afle tot, domnule 

consilier”. 

Domnul consilier Neculai Tănase: „N-aveam voie să pun... ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu citiți nici un raport...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi și atunci, care-i problema? Am pus niște 

întrebări” ...Asta-i părerea dumneavoastră domnule Primar, e o părere eronată, să știți, 

foarte eronată” . 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Se vede din întrebările pe care le 

adresați” .  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Îmi pare rău! Îmi pare rău!  

Dumneavoastră sunteți finanțist, vă înțeleg probabil...Înțelegeți mult mai ușor 

decât noi, noi suntem un pic mai în urmă așa... ” 

 Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar, ne certați 

sau..credeți că suntem la școală... sau unde... iar începeți să ne certați? Credeți 

dumneavoastră că suntem așa la...”  

 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Bun.A..ă...  Dacă pe 

subiectul ăsta... Vă rog frumos domnule consilier! ” 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: Da... Mulțumesc, domnule 

Președinte! Aș vrea să vă supun atenției la art. 9 de pe proiect... da... din regulament, la 

capitolul garanții. Haideți să ne uităm cu ... la punctul 8 scrie așa: Municipiul Focșani 

eliberează garanțiile în termenul de 15 zile de la data întocmirii referatului de finalizare 
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a eșalonării, la punctul 1, la punctul 2, mă scuzați, avem garanțiile, da? Eliberarea 

garanțiilor înseamnă și radierea sechestului asigurător din cartea funciară? ... Că aici 

scrie la punctul c... ” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, se vor face procedurile legale 

pentru radiere” . 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Da... mie sincer mi se pare cam 

mult 15 zile să dea radierea” . 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Există o procedură... dar nu știu dacă 

e...Da...”  

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Păi...De la întocmirea 

referatului, de finalizare a eșalonării, da... înseamnă că debitul a fost achitat și se 

procedează în consecință” . 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Radierea se face la cartea 

funciară” . 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Păi.... la ... asta spun” . 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Noi avem un termen maxim aici”. 

 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Da... mai sunt sărbători 

legale” . 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „ Nu...nu... mie mi se pare cam 

mult, că sunt situații, de asta spun, sunt situații în  care” . 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier aveți dreptate, 

aveți dreptate” . 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „ Nu, eu vă spun...” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar este un termen maximal, este un 

termen maximal, dar asta nu înseamnă, așa cum a spus și domnul Nazâru, că trebuie să 

așteptăm să curgă cele 15 zile. Poate fi făcută, dacă avem toată documentația și 

procedura  ne permite, mai ales, că trebuie să intervenim.  

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Păi... Putem să băgăm aici 

maxim 15 zile” . 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bun... Putem face un amendament să 

spunem aici termenul maxim” . 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Maxim 15 zile” . 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Termen de maxim 15 zile..da ?”  

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Că după aia s-ar îngreuna o 

eventuală vânzare – cumpărare”  . 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Propuneți, propune un amendament, 

propuneți un amendament” ! 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Da” . 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Să se introducă maxim 15 zile” . 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Da. Maxim 15 zile”. 

 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Ăsta-i lege, e scris în lege. 

N-are rost să mai facem un amendament” . 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și dacă-i maxim, care-i problema? 

Cu ce afectează? ” 
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 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Nu. S-au întâmplat cazuri, în 

care să... dureze atât... mai mult” . 

 Domnul Meluș Nazâru: „ Avem o singură solicitare de când lucrez eu.  Pe 

persoane juridice, este o singură solicitare de la S. C. Marmura S. R. L. care are niște 

probleme deosebite și ne-a rugat, să-i acordăm această facilitate. Nu va ajunge, nici într-

un caz nu va depăși anul 2018” . 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Nu... Eu am... ”  

 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc! Am înțeles” . 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Ca idee, aceste chestiuni... da... 

sunt sensibile din punctul meu de vedere și ar trebui tratate cu celeritate, da” ? 

 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Corect! ” 

 Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „15 zile s-a scris aici, mie mi se 

pare cam mult, dar dacă așa e termenul... ” 

  Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Dacă așa-i termenul legal, n-

are rost să... ” 

  Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „Eu știu că-i termenul legal, da... 

să nu se depășească... Asta am... ” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Întrebările astea s-au pus pentru că, tocmai 

s-a citit proiectul ăsta” . 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. L-a citit domnul Gheoca și-l 

felicit! ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Da. Omul a înțeles” . 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Da ce credeți că eu am întrebat dacă a citit 

domnul Nițu? ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Nu că ați fi înțeles 

dumneavoastră. Doamne ferește! Haideți să supunem la vot proiectul. Cine este pentru, 

împotrivă, abțineri?  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se adoptă cu 20 de voturi „pentru” 

devenind hotărârea nr. 205. 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Proiectul...fără 

amendamente...”  

Drept pentru care s-a încheiat prezenta minută.  
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