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    R O M A N I A 

        JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCŞANI 

         CONSILIUL LOCAL 

 

 

        

M I N U T Ă 
 

din 23 ianuarie 2018 

 

 

 

 

  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: ”bună ziua, 

bun venit, La mulți ani 2018 la prima ședință de Consiliu Local, ședință ordinară, 

ședința lunii ianuarie, ședinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar nr.49/17.01.2018, 

constat că în sală sunt prezenţi un număr de 21 consilieri locali. 

  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. 

Ați reușit ca la ultima ședință ordinară să vă exprimați punctele de vedere, 

punctele de vedere care au fost consemnate în peste 100 de pagini ale procesului verbal 

pe care vi l-am trimis în format electronic. 

Am încercat să reiau ad litteram să zic, cuvintele dvs. pentru a nu lăsa loc de 

interpretări. Dacă sunt discuții pe marginea celor consemnate!„.  

 

D-na consilier Alina Drumea: „în procesul verbal la punctul 26, am constatat o 

eroare materială. 

D-nul consilier Corneliu Gheoca s-a abținut de la vot. Și aici sunt trecute 13 

voturi ”pentru„ și 8 voturi „abținere”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:„pagina 26 

ziceți?”. 

 

D-na consilier Alina Drumea:„da”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:„la 

proiectul 14?”. 
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D-na consilier Alina Drumea:„da. Punctul 26, da”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:„Punctul 

26, nu-i la pagina 27!„. 

 

D-na consilier Alina Drumea:„la pagina 49”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:„,la care 

proiect spuneți?„. 

 

D-na consilier Alina Drumea:„ la 26”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:„proiect de 

hotărâre privind constituirea dreptului de superficie Ion Basgan. 

Se consemnează: d-nul consilier Corneliu Gheoca ... să se consemneze faptul că 

nu participă la vot ...„. 

 

D-na consilier Alina Drumea:„... exact”. 

 

 D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:„este ceva 

în neregulă?”. 

 

D-na consilier Alina Drumea:„da, este în neregulă pentru că sunt 13 voturi 

„abținere” și 8 voturi „pentru”. 

 

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:„13 voturi 

„abținere” și 7 voturi „pentru” și o neparticipare la vot a d-nului consilier Corneliu 

Gheoca”. 

 

D-na consilier Alina Drumea:„exact”. 

 

 D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani:„dacă mai 

sunt și alte observații pe marginea celor consemnate?”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu aș vrea să fac un apel pentru cei care 

răspund de redactarea acestor stenograme, să le redacteze cât mai fidel, pentru că dacă 

apar erori de genul acesta nu este în regulă. 

Deci, vă rog frumos, d-nule Secretar, d-nule Primar. Nu știu cine se ocupă de 

aceste stenograme, să aveți în vedere”. 
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D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „rețin 

recomandarea dvs. ca fiind un îndemn la început de an. 

Vă spuneam la începutul ședinței că încerc să reiau cât mai fidel cuvântul dvs. și 

nu este ușor. Amintiți-vă domnule consilier că în timp, procesele verbale erau numai 

niște stenograme. 

Pentru a preîntâmpina astfel de discuții, preluăm fiecare cuvânt al dvs. chiar și cu 

puncte, puncte, și îmi asum riscul că putem fi criticați pentru acest aspect. 

Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții!”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vreau să dau un răspuns eu, d-nule 

Secretar. 

În primul rând, bună ziua doamenelor și domnilor consilieri, La mulți ani. 

Stimați invitați, stimați reprezentanți ai mass-media centrală și locală, iată că ne 

aflăm la un început de un nou an. Deja zic eu, am derulat foarte multe activități. 

În legătură cu această chestiune, ca să nu lungesc foarte mult discuția. Vreau să vă 

spun că avem în vedere să achiziționăm un program informatic care să transforme toate 

înregistrările vocale în transcriere. Astfel încât să nu mai existe ... pentru că avem două 

colege care stau cu căștile pe urechi două săptămâni ca să transcrie cele peste o sută de 

pagini care au fost ale procesului verbal. Pentru că ședințele Consiliului Local sunt 

foarte lungi, sunt foarte multe luări de cuvânt și tocmai pentru a fi cât mai fideli și a 

transpune cât mai fidel ceea ce s-a discutat în cadrul ședinței se fac aceste transcrieri și 

nu este de loc ușor, vă spun eu că le compătimesc pe fetele respective. Nu lucrează la 

servicii ca să fie specializate cu așa ceva. 

Și în altă ordine de idei, pentru că tot suntem la început, din partea Protoieriei 1 

Focșani, din partea Părintelui Bran, pentru început de an ați primit o agendă și un 

calendar ca un gest de prietenie, de recunoștință și colaborare cu Biserica Română. 

Vă mulțumesc”. 

 

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

votului procesul verbal al şedinţei ordinare din  20.12.2017 şi se aprobă cu 21 voturi 

„pentru”. 

 

  

    La şedinţă participă: 

 

■  d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

■  d-na Marlena Șerbănuț – Consilier Compartiment Cabinet Primar; 

■  d-nul Marius Iulian Manoliu – Consilier Compartiment Cabinet Primar;   

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

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

■  d-na Simona Poieană – Şef Serviciu buget, contabilitate; 
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■  d-na Cristina Dăscălescu – Şef Serviciu administraţie publică locală, agricultură; 

■ d-na Rodica Constantinescu – Inspector Serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

■  d-na Carmen Ghiuţă – Şef Serviciu juridic contencios; 

■  d-na Magdalena Dumitrescu – Şef Serviciu administrarea domeniului public și privat, 

publicitate; 

■  d-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii; 

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

investițiilor; 

■ d-na Andreea Cherciu – Inspector Serviciul Urbanism; 

■ d-ra Ionica Mandea – Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

■ d-na Daniela Pamfil -  Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

■ d-na Carmen Pascaru - Inspector, Aparatul permanent de lucru al Consiliului local; 

■ d-na  Valentina Gătej – Șef Birou Agricultură ; 

■ d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

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

■ d-na Nicoleta Matei – Contabil  Serviciul Creşe Focşani;  

■ d-nul Mihai Ciubotaru – Director Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină Şcolară 

Focşani; 

■  d-nul Dorian Alecsandrescu – Director Poliția Locală Focșani; 

■  d-nul Giani Milea – Director SC PARKING FOCŞANI S.A. Focșani; 

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

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

■ d-nul Bogdan-Emilian Matișan – Director economic S.C. CUP S.A. Focșani; 

■ d-nul Adrian Vulpoiu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani; 

■ d-nul Viorel Ciubotaru - Director Clubul Sportiv Municipal Focşani; 

■ d-nul Gongu Daniel – Director Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea; 

 

  

         La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi 

ai mass-media locale.  

 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: ”bună ziua. La mulți ani vă spun 

și eu dvs. și locuitorilor Municipiului Focșani fiind prima ședință din acest an”. 

Începem cu  proiectul ordinii de zi care cuprinde  57 puncte: 

 

 

 Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 399/2017 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului 

Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” 

Focșani; 
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2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului 

Focșani nr. 384/2017 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului 

Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani; 

 

3. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la  Școala 

Gimnazială nr. 7 Focșani; 

 

4. proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la  Palatul 

Copiilor Focșani; 

 

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

local nr. 406/2017 pentru adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de 

selecție pentru funcțiile de membri în consiliul de administrație la Transport Public S.A. 

Focșani; 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 a Hotărârii 

Consiliului local nr. 24/203/2012 privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și a Regulamentului de 

organizare și funcționare a acesteia; 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018 a costului mediu lunar de 

întreținere pentru copii care frecventează creșele din cadrul Serviciului Public Creșe; 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind evaluarea 

performanțelor profesionale individuale a personalului contractual din cadrul Aparatului 

permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani; 

 

9. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

10. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor și modificărilor aduse anexei la 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Focșani  nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani; 
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12. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea 

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

municipiului Focșani; 

 

13. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 127/2017 

privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al Statului 

Român și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană 

pentru Sport și Tineret Vrancea în domeniul public al municipiului Focșani; 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitație publică a spațiului 

medical în suprafață totală de 182,71 mp., situat la parterul imobilului situat în Focșani, 

str. Bucegi nr. 28, precum și a cotei indivize de 70,61 mp. din spațiul în folosință 

comună, către S.C. AMM MED STAR S.R.L.; 

 

15. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea 

imobilului – monument istoric Casa Damian, cod LMI VN-II-m-B-06433 din Focșani, 

bulevardul Gării nr. 8, aflat în proprietatea domnilor Dimian Aura și Dimian Dan 

Cristian; 

 

16. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea 

imobilului – monument istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406 din Focșani, 

strada Cernei nr. 12, T. 53, P. 3381, aflat în proprietatea domnului Georgescu Florin 

Dumitru; 

 

17. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local 

al municipiului Focșani nr. 343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 

spațiilor situate în „Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani;  

 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită Direcției de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani a imobilului – sediu administrativ compus din 

construcție (P+1) în suprafață construită de 362,00 mp și teren aferent în suprafață totală 

de 1629,00 mp situat în Focșani, str. Comisia Centrală nr. 80A, T 80, P 4628, T 81 P 

4368, pe perioada existenței serviciului public; 

 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață de 30,00 mp, situat în Focșani, str. Prof. Gh. Longinescu nr. 23, județul 

Vrancea, T. 118, P. %6139/1 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către domnul Constantin Nelu; 
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20. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață de 14,00 mp, situat în Focșani, str. Plevnei, județul Vrancea, T. 192, P. 

%10565 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Pricopi 

Ionel; 

 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în 

suprafață de 20,00 mp, situat în Focșani, Aleea 1 Iunie nr. 4, județul Vrancea, T. 207, P. 

%11275 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către doamna Burghelea 

Marica; 

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în 

suprafață de 50 mp situat în Focșani, str. Democrației T 79, P 416% ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani, în vederea amplasării unei construcții 

provizorii cu destinația de spațiu comercial; 

 

23. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local 

nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de 

parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

 

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

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

republicată  și modificată; 

 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spațiu pentru un  număr de 12 

familii din imobilul situat în Aleea Căminului nr. 12, bl. G2, în imobilele situate în str. 

Revoluției nr. 16, bl. C2 și str. Măgura nr. 123 în conformitate cu Legea locuinţei 

nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia Mustafa 

Ionel din imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2, ap. 25 (tronson II), în 

imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2, ap. 2 (tronson II) în conformitate 

cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL situate în 

localitatea Focșani, Cartierul Brăilei, solicitat de titularii contractelor de închiriere în 

conformitate cu Legea  nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 3 

familii în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și 

Legea  nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată; 
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29. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situată în bdul. 

Unirii nr. 24, bl. B1, ap. 41, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în 

locuință de serviciu; 

 

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei 

situată în Focșani, str. Ulmului nr. 5, bl. 5, ap. 3, înscrisă în CF 51906-C1-U3 și a boxei 

înscrisă în CF 51906-C1-U19 UAT Focșani către doamna Bițeanu Neacșa; 

 

31. proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de deszăpezire în 

municipiul Focșani; 

 

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

local al municipiului Focșani nr. 9/2009 privind aprobarea acordării de gratuități pe 

transportul urban de călători pensionarilor de drept, fără limită de vârstă, cu domiciliul 

în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

 

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

obiectivul de investiții ”Reparații capitale ale Monumentului Unirii din municipiul 

Focșani”;  

 

34. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, strada Plopi nr. 25 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Căldăraru 

Zodia și Căldăraru Robert;   

 

35. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, strada Ion Neculce nr. 29 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Drilea 

Maria și Drilea Costică;   

 

36. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, strada Tisa nr. 14 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Birla Ion și 

Birla Pauna;   

 

37. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, strada Ion Neculce nr. 17 înregistrat în evidența fiscală pe numele de Ariton 

Ion și Ariton Liliana;   

 

38. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, strada Emanoil Petruț, tarlaua 85, parcela 438 înregistrat în evidența fiscală 

pe numele de Schmoll Ivan și Schmoll Ecaterina;  
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39. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilul situat 

în Focșani, Aleea Parc, tarlaua 204, parcela 11168 înregistrat în evidența fiscală pe 

numele doamnei Kalany Viorica Oana;   

 

40. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe teren pentru imobilele situate 

în Focșani, strada Mărășești nr. 7 și Mărășești nr. 9 înregistrate în evidența fiscală pe 

numele domnului Sandru Nicu;   

 

41. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat 

în Focșani, strada 13 Decembrie 1918 nr. 13 înregistrat în evidența fiscală pe numele 

doamnei Scutaru Sofia Lucreția;   

 

42. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat 

în Focșani, strada Jiliștei nr. 9 înregistrat în evidența fiscală pe numele doamnei 

Vosganian Armine;   

 

43. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat 

în Focșani, strada Unirea Principatelor nr. 48 înregistrat în evidența fiscală pe numele 

domnului Dardala Marian;  

 

44. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Vrancei nr. 52 înregistrat în evidența fiscală pe numele 

domnului Glavan Iorgu;   

 

45. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Vrancei nr. 50 înregistrat în evidența fiscală pe numele 

de Potop Vasile și Potop Sanda;   

 

46. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada C. Stere nr. 57 înregistrat în evidența fiscală pe numele 

doamnei Haneș Veronica;   

 

47. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Cernei mr. 41 înregistrat în evidența fiscală pe numele 

doamnei Puflea Felicia;   

 

48. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Cernei nr. 22 înregistrat în evidența fiscală pe numele 

doamnei Constantin Georgiana;   

 

49. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Mureșului nr. 9 înregistrat în evidența fiscală pe 

numele doamnei Murgu Iulia;   
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50. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Ion Basgan nr. 5 înregistrat în evidența fiscală pe 

numele domnului Ilie Ioan;   

 

51. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Libertății nr. 1 înregistrat în evidența fiscală pe numele 

doamnei Balaban Ecaterina;  

  

52. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Libertății nr. 29 înregistrat în evidența fiscală pe 

numele de Pascu Tudora, Manole Elena și Zaharia Maria;   

 

53. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Libertății nr. 36 înregistrat în evidența fiscală pe 

numele de Acatrinei Viorel și Acatrinei Georgeta;   

 

54. proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și teren pentru 

imobilul situat în Focșani, strada Argeș nr. 35 înregistrat în evidența fiscală pe numele 

de Haret Alexandru, Haret Elena, Haret Vasile, Haret Marghioala și Haret Emilia 

Isabela;   

 

55. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local 

nr. 175/2016 pentru aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea și 

autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Focșani;  

  

56. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și 

funcționarea cimitirelor aparținând domeniului public al municipiului Focșani;  

 

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

Focșani nr. 203/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate și desemnarea membrilor acestora; 

 

 

 

Secțiunea a II-a – Rapoarte, informări 

 

1. Raportul Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani privind 

verificarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe 

semestrul II al anului 2017; 

 

 

 



 11 

 

2. Raport pentru anul 2017 privind transparența decizională în administrația publică, 

conform Legii nr. 52/2003; 

 

3. Raport de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului municipiului 

Focșani – domnul Eduard Marian Corhană 

 

 

 

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul  Ionuț Mersoiu: „dacă în legătură cu proiectele de 

pe ordinea de zi sunt discuții, de adăugat proiecte!  

Vă rog domnule Primar”. 

 

  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „avem câteva proiecte în completarea 

ordinii de zi pe care le propun pentru dezbatere și atenției dvs.  

 

Este vorba de : 

 

 

1. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului local nr.  

214/2009 privind aprobarea împărțirii municipiului Focșani în 6 zone de lucru, 

arondarea consilierilor locali pe aceste zone și constituirea grupurilor de dialog, având 

ca obiect creșterea gradului de transparență și implicarea civică în actul de administrare; 

 

2. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea statutului Asociației de  

Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 

Golești, județul Vrancea; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere la 

Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicină 

Școlară Focșani pentru anul 2018; 

 

4. proiect de hotărâre privind stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la 

stabilirea veniturilor lunare pe membru de familie în vederea calculării contribuției de 

îăntreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite la Căminul pentru Persoane 

Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani pentru 

anul 2018; 
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5. proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al  

municipiului Focșani în adunarea generală a acționarilor la Administrația Piețelor 

Focșani S.A. în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari din Planul de administrare al Societății pentru perioada mandatului 6 

decembrie 2017 – 6 decembrie 2021; 

 

6. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al  

municipiului Focșani în Consiliul administrativ al Ateneului Popular „Maior Gheorghe 

Pastia” Focșani; 

 

7. proiect de hotărâre privind inventarierea terenului situat în extravilanul  

municipiului Focșani, T.80, P 424/1 în suprafață de 6,2 ha. în domeniul public al 

municipiului Focșani și trecerea acestuia în domeniul public al județului Vrancea în 

vederea construirii unui spital județean; 

 

8. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros  

asupra terenului în suprafață de 7,59 mp. situat în Focșani, str. Ing.I.Basgan nr.8, sc.1, 

ap.1, T.57, P.3513% aparținând domeniului privat al municipiului Focșani în favoarea d-

nei Gheoca Mihaela. 

Acestea sunt proiectele, vă mulțumesc”. 

 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „dacă mai sunt şi alte discuţii?”. 

 

 

 D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu aș vrea să vă spun că am depus o serie de 

proiecte și aș vrea să vă reamintesc că am depus un proiect prin care se înlesnește plata 

în rate a taxei de parcare. Un proiect în care, printr-o majorare a taxei de parcare, cineva 

poate să ceară, să dispună de parcare 24 de ore din 24 de ore, în urma unei taxe mai 

mari.  

Și am mai cerut tot printr-un proiect, construirea unui sens giratoriu, din balize, în 

momentul de față, pentru că necesită o cheltuială foarte mare, la intersecția … după 

Centură, la intersecția cu Practiker. Este o intersecție foarte aglomerată și am cerut 

printr-un proiect de hotărâre. Plus că am mai cerut prin diverse proiecte de hotărâre în 

ședințele trecute și nu au fost prezentate plenului Consiliului local. 

 

Eu aș vrea să-l somez pe d-nul Primar. 

D-nule Primar, nu este corect, nu este legal ca proiectele pe care le inițiază un 

consilier sau mai mulți consilieri, dvs. să nu le prezentați în ședința Consiliului Local.     

Deci, nu este legal în primul rând. Iar chestiunile acestea se adună. Atât am vrut 

să spun. Mulțumesc”. 
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 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„domnule consilier, așa cum v-am 

explicat și aseară, în primul rând proiectul de hotărâre cu privire la constituirea acelui 

sens giratoriu de la intersecția DN2 85 cu str.Revoluției nu este un subiect care să facă 

obiectul unei hotărâri de Consiliu local.  

Este o propunere a dvs. care se analizează. Este deja dată în lucru la Direcția de 

Dezvoltare, urmează să se ia toate avizele pentru că asta este procedura legală. Știți 

foarte bine că noi avem deja propus printr-un proiect amplu, modernizarea Centurii, 

inclusiv cu construirea celor două sensuri giratorii. 

Nu este vorba numai despre acest sens giratoriu în această intersecție, este vorba 

și de un sens giratoriu la intrarea în municipiul Focșani dinspre București.  

Deja suntem în procedură de licitație pentru a se face studiile de fezabilitate, 

documentațiile tehnice pentru a se obține avizele fiind un proiect cu finanțare europeană.  

De aceea nu am avut posibilitatea să-l prezentăm în fața Consiliului local. 

Iar în ceea ce privește acea propunere a dvs., acel proiect pe care-l propuneți, cu 

plata în rate a taxei privind locul de parcare și totodată cu posibilitatea de a se institui o 

nouă taxă, de a se plăti 20 lei, din câte am înțeles pe zi, pentru 24 de ore, nu … !”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… nu l-ați citit?”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „l-am citit dar nu pot să rețin niște 

chestii care nu au fost analizate foarte clar și mie nu mi s-au părut foarte clare, și mai 

mult decât atât, este un proiect care privește modificarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a SC PARKING SA Focșani.  

Este un proiect care oricum trebuie să stea pe site timp de 30 de zile pentru a se 

supune dezbaterii publice așa cum orice proiect de regulament trebuie să stea pe site-ul 

Primăriei și se supune dezbaterii publice. 

Vom parcurge toate aceste etape și va fi discutat într-o ședință ulterioară după ce 

s-au parcurs toate etapele. 

Vă mulțumesc”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „cum ați spus și dvs d-nule Primar, este 

adevărat nici unul din proiectele consilierilor din opoziție, sau de exemplu a d-nului 

consilier Bârsan, care la fel, de-a lungul timpului a avut destule proiecte depuse, care nu 

au intrat în plenul ședinței ordinare, țin să vă amintesc că în luna octombrie-noiembrie a 

anului trecut, la fel am avut înmânate către Consiliul Local niște inițiative de proiect 

care la fel nu se regăsesc nici în ziua de astăzi. 

Unul se referă chiar și la unitățile de învățământ …   ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „d-ra consilier Dimitriu, nu face 

obiectul acestei ședințe”. 
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „o clipă, că vreau să leg acest lucru de …”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… la subiect … vă închid 

microfonul”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ok, la subiect. 

S-a schimbat cumva Regulamentul … două minute parcă era!”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „da, dar nu vorbiți pe subiect. 

Suntem la o ședință de Consiliu local”. 

 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „tocmai, este vorba de proiectele pe care 

noi le-am înmânat către Consiliul local și drept dovadă nu au ajuns. 

Unul făcea referire la unitățile de învățământ, efectiv toate unitățile din municipiul 

Focșani, dotarea lor cu apă caldă și săpun.Sunt norme în vigoare care obligă ca aceste 

unități să aibe … și Primăria este direct răspunzătoare.  

Și dacă tot se leagă acest focar de scarlatină, care știți foarte bine a pus în pericol 

siguranța copiilor de la Școala Generală Ștefan cel Mare de săptămâna trecută, Primăria 

trebuia să ia atitudine și să aloce bani pentru dezinfectarea acestui focar și izolarea 

acestuia. 

Lucru care nu s-a întâmplat, și d-nule Primar, cu siguranță nu am văzut nimic că, 

nici oficial pe site-ul Primăriei, o atitudine, o luare de poziție referitoare la siguranța 

acestor copii”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu aș vrea să spun că … nu cred că d-nul 

Primar trebuie să hotărască ce proiecte intră în plenul Consiliului local. 

Deci, proiectele intră în Consiliul local și sunt votate de Consiliul local. Că trec, 

că nu trec, asta este cu totul altceva”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „nu domnule consilier. 

Nici în al treilea an de mandat dvs. nu știți care-i procedura.  

Nu pot să introduc un proiect de hotărâre în dezbatere fără un raport de 

specialitate a tututor departamentelor … ” 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… dvs. despre ce vorbiți acum! Vorbiți cu 

mine sau vorbiți …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… dvs. dați dovadă de …”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… păi și cine  să facă raportul?”. 
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D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „… raportul trebuie să-l facă servoiciile 

de specialitate …”.  

 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… păi și care-i problema? Este proiect de 

două luni, de trei luni, de patru luni, și nu … 

 

D-nule Primar, vă rog eu frumos, nu ne mai luați de proști nici pe noi nici pe 

cetățeni. 

Orice proiect care vine în Consiliul local, nu dvs. trebuie să hotărâți dacă intră în 

Consiliul local. Intră în Consiliul local și va fi votat de către consilieri, da?  

Eu am vrut să spun asta … foarte simplu și civilizat și cu asta basta”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „sigur, dvs. considerați că umblăm cu 

minciuni. 

Domnișoară, vă aduc la cunoștință faptul că s-a făcut un inventar și s-a făcut o 

adresă prin care s-a solicitat tuturor unităților de învățământ să ni se comunice dacă au 

sau nu au dotări în acest sens. Și 80% ,dacă nu mai bine de 80%, ne-au răspuns că au 

dotări cu apă caldă, sisteme de furnizare a apei calde de la grupurile sanitare din unitățile 

școlare.  

Iar faptul că trebuie dotate și cu săpun, nu intră în atribuțiile Primăriei, intră în 

atribuțiile școlilor respective.  

S-au făcut verificări în acest sens și sunt dotate și cu apă și cu  săpun. 80% sunt.  

Sunt câteva care într-adevăr nu sunt, dar astea nu fac obiectul unui proiect 

independent. Acestea vor intra în proiectul de buget pe partea de investiții. 

Vă mulțumesc”. 

 

  

 Se supune la vot ordinea de zi, inclusiv cu cele 8 proiecte care au fost adăugate și 

anume: 
 

 

1. proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului local nr.  

214/2009 privind aprobarea împărțirii municipiului Focșani în 6 zone de lucru, 

arondarea consilierilor locali pe aceste zone și constituirea grupurilor de dialog, având 

ca obiect creșterea gradului de transparență și implicarea civică în actul de administrare; 

 

2. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea statutului Asociației de  

Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și 

Golești, județul Vrancea; 
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3. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere la 

Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicină 

Școlară Focșani pentru anul 2018; 

 

4. proiect de hotărâre privind stabilirea categoriilor de venituri luate în calcul la 

stabilirea veniturilor lunare pe membru de familie în vederea calculării contribuției de 

îăntreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite la Căminul pentru Persoane 

Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani pentru 

anul 2018; 

 

5. proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al  

municipiului Focșani în adunarea generală a acționarilor la Administrația Piețelor 

Focșani S.A. în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și 

nefinanciari din Planul de administrare al Societății pentru perioada mandatului 6 

decembrie 2017 – 6 decembrie 2021; 

 

6. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al  

municipiului Focșani în Consiliul administrativ al Ateneului Popular „Maior Gheorghe 

Pastia” Focșani; 

 

7. proiect de hotărâre privind inventarierea terenului situat în extravilanul  

municipiului Focșani, T.80, P 424/1 în suprafață de 6,2 ha. în domeniul public al 

municipiului Focșani și trecerea acestuia în domeniul public al județului Vrancea în 

vederea construirii unui spital județean; 

 

8. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros  

asupra terenului în suprafață de 7,59 mp. situat în Focșani, str. Ing.I.Basgan nr.8, sc.1, 

ap.1, T.57, P.3513% aparținând domeniului privat al municipiului Focșani în favoarea d-

nei Gheoca Mihaela, 

şi se  aprobă cu 21 voturi „pentru” . 
 

  

Se prezinta punctul 55 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 175/2016 pentru 

aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea și autorizarea 

mijloacelor de publicitate în municipiul Focșani; 

 

 

 

 



 17 

 

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

„pentru” și 1 vot „abținere” din partea d-nului consilier Costel Bîrsan, devenind 

hotărârea nr. 45 .  
 

 

 

Se prezinta punctul 56 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor aparținând 

domeniului public al municipiului Focșani;  

 

D-nul consilier Radu Niţu: „aici am un amendament. 

 

           Art. 12 din Regulament se modifică și va avea următorul conținut: 

 Vă este frică de cimitir, ajungeți toți acolo să știți. 

 

Art.12 (1) Locurile de înhumare simple suprapuse vor avea suprafața standard 

de 3,00 mp. (1,2 x 2,5), la care se adaugă și intervalul necesar servituții de 15 cm. 

pentru fiecare dintre laturi. 

            (2) Locurile de înhumare duble suprapuse vor avea suprafața standard 

de 6,00 mp. (2,4 x 2,5), la care se adaugă și intervalul necesar servituții de 15 cm. 

pentru fiecare dintre laturi” 

 

           Art. 27 din Regulament se modifică și va avea următorul conținut: 

 

Art.27 Atribuire fără plată și/sau cu scutire de plată se referă la un singur loc de 

înhumare de dimensiune clasică 3,00 mp. (1,2 x 2,5), la care se adaugă și intervalul 

necesar servituții de 15 cm. pentru fiecare dintre laturi.” 

 

          Art. 55 alin. (4) din Regulament se modifică și va avea următorul conținut: 

 

(4) Transportul persoanei decedate în afara localității în care s-a produs decesul (la 

o distanță de minim 30 km.), se face după îmbălsămare, într-un sicriu impermeabil și 

închis etanș, al cărui fund este acoperit cu materii absorbante. 

 

         Art. 75  alin. (1)  din Regulament se modifică și va avea următorul conținut: 

(1)  Cu amenda între 1500 lei și 2000 lei: 

- călcarea mormintelor cu rea credință ; 

- distrugerea și degradarea monumentelor și obiectelor funerare; 
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- tăierea de pomi și arbori fără aprobare;  

- degradarea gardului de împrejmuire;  

- degradarea mobilierului dispus în cimitir; 

- degradarea, sau ruperea florilor și a coroanelor de pe mormânt; 

 

- inscripționarea pe raza cimitirelor cu desen tip graffiti, respectiv înscrierea unor  

cuvinte obscene pe obiectele funerare; 

- accesul în cimitir prin alte locuri decât pe porțile din cimitir;  

- accesul în cimitir cu autovehicule, sau vehicule, fără aprobarea administratorului 

cimitirului;  

- depozitarea resturilor de gunoaie, în alte locuri decât cele prevăzute; 

- orice acțiune de distrugere sau degradare de către participanții la serviciul  

funerar, a suprafețelor aferente cimitirului.   

 

Bănuiesc că a ieșit din ședința de Dialog Social la care a participat domnii 

consilieri PNL și noi și ceilalți consilieri”.         

  

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „d-nule Primar și dragi consilieri. 

Nimeni nu vrea să ajungă acolo dar cu siguranță toți vom ajunge, bine mai sunt și 

alții care ajung în altă parte. 

Problema este că, acum cât suntem vii și ajungem acolo este mai rău decât jale.  

Oamenii care se duc la cimitir nu se duc voioși și când găsesc bălți de jumătate de 

metru, lumină nu este. 

De exemplu în noaptea Învierii nu este lumină, vorbesc de Cimitirul Sudic, nu 

este nici măcar un bec.  

Nu mai spunem de înmormântări după o ploaie. 

Domnilor, pe jerbe scrie Veșnică pomenire, nu știu ce … dar cum îi respectăm pe 

acești oameni care au murit, care sunt în lumea celor drepți! 

Haideți totuși să facem ceva d-nule Primar și cine mai este responsabil totuși, 

pentru acești oameni cărora le purtăm veșnică pomenire și amintire totuși, să reparăm și 

noi ce se poate repara.  

Eventual făcut o scurgere, o canalizare, un stâlp, doi stâlpi acolo.  

Nu cred că ar aduce o gaură majoră bugetului local pentru care au cotizat și ei de 

altfel. 

Vă mulțumesc”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „eu am vrut să spun că, ceea ce a spus d-nul 

Gongu cu care sunt de acord, este pentru cei vii de data asta. Pentru că într-adevăr 

trebuiesc făcut niște lucrări în cimitir. Și eu vă spun, Cimitirul Sudic cred că este, cel 

spre Cîmpineanca, acolo trebuiesc făcute o serie de lucrări, este noroi când plouă ... mă 

rog, sunt de acord cu ce a spus d-nul Gongu și cred că trebuie avut în vedere acest lucru. 

Vă mulțumesc”. 

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vă aducem la cunoștință stimați 

doamne și domni consilieri că, probabil este în premieră sau v-am mai spus, avem o 

problemă deosebită la Cimitirul Sudic, în sensul că ... nu-i vorba de pasaj, este vorba 

despre proiectul care a fost în derulare pentru Cimitirul Sudic, pentru reabilitarea 

Cimitirului Sudic, proiect care îl dezvolta Direcția de Dezvoltare, în baza unui contract  

încheiat cu o firmă care a dat bir cu fugiții și pentru care noi am sistat acest contract. 

Deci practic nu au mai venit să mai execute nici un fel de lucrări.  

Ca să vă mai spun că s-au plătit aproximativ cinci miliarde șapte sute pentru 

lucrări neexecutate. Drept pentru care, acestea sunt constatări ale Curții de Conturi, drept 

pentru care, personal am semnat o sesizare penală pentru responsabilii, că nu accept 

asemenea abateri grave de la cheltuirea banului public. 

Este un dosar în lucru. Între timp Direcția de Dezvoltare a solicitat sume pentru a 

reactualiza documentația și a relua lucrările de reabilitare a Cimitirului Sudic.  

Deci, în bugetul care îl vom prezenta, proiectul de buget pe care îl vom prezenta 

în curând pentru dezbatere, o să regăsiți  inclusiv această sumă alocată pentru 

reactualizarea documentației și refacerea proiectului pentru că acel proiect a vizat doar 

partea  nouă, fără să mai țină cont de partea existentă deja și care într-adevăr și acolo 

trebuiesc făcute lucrări de reabilitare inclusiv montat stâlpi de iluminat, propunem 

inclusiv montarea unor camere de supraveghere video pentru ca să prevenim eventualele 

distrugeri și profanări de morminte și mai mult decât atât suprafața după cum foarte bine 

știți a cimitirului a fost diminuată cu două mii șapte sute de metri pătrați, suprafață care 

a fost cedată pentru Cimitirul Militarilor. 

Vă mulțumesc”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „d-nule Primar, dacă-mi permiteți. 

Știu, știam despre acel dosar început, de frauda aceea, de posibila fraudă, nu mă  

pronunț eu, nu sunt judecător,  suma pe care o știam eu este mult mai mare decât ați zis  

dumneavoastră  …. ”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vorbim de moneda națională …”. 
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D-nul consilier  Emanuel Gongu:„vorbim de o sumă cu mai multe zerouri ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „la care se adaugă majorări de întârziere 

și penalități calculate de Curtea de Conturi, de încă două miliarde trei sute … și care 

oricum, ele curg în continuare …”.  

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ce ar mai trebui să știe lumea care este 

într-adevăr pe bună dreptate supărată ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „practic opt miliarde și ceva are de plătit 

antreprenorul cu care Direcția de Dezvoltare a avut încheiat acel contract, culmea un 

contract de lucrări fără termen de execuție. Fără termen de finalizare a execuției a 

lucrărilor, în anul 2012. 

S-au făcut o parte din lucrări și pe urmă nu s-a mai … nu am înțeles de ce, noi 

sincer l-am căutat la … fostul director de la Direcția de Dezvoltare,  d-nul Lungu, a fost 

personal în Brăila să-l caute pe acel constructor. A obținut promisiuni că vine să 

discutăm să reia. S-a  dat ordin de începere a lucrării nu s-a prezentat la începerea 

lucrărilor. El a crezut că este o glumă, având în vedere că în baza contractului fără  

 

termen de execuție,  termen de finalizare a lucrării,  poate să facă ce vrea. Și a lungit-o 

până la Calendele grecești până când am pus piciorul în prag și au spus clar, nu veniți să 

reluați activitatea și să vă achitați de obligațiile care le aveți în baza avansului, a sumelor 

încasate.  De fapt, nu era avans, erau doar situații de lucrări întocmite fără a se face 

lucrările în teren. 

Este foarte grav și vor răspunde. Asta este un semnal de alarmă pe care îl trag 

tuturor celor care cred că aici se pot face lucrări de felul acesta, lucruri de genul acesta”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „d-nule Primar, este adevărat ce spuneți, știu 

foarte bine de acel dosar în lucru, ideea este următoarea, lumea ar trebui să știe, chiar 

dacă lumea este supărată. În timpul unor cercetări care sunt și de natură penală nu se 

poate continua …”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ba da …”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „... se poate continua lucrarea, fără să se facă o 

evaluare?”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „se face o expertiză, pentru asta se alocă 

bani, se face o expertiza a lucrărilor efectuate și  …”. 
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D-nul consilier  Emanuel Gongu: „... aveți un termen. Acum vine iarna, se 

topește ... vine primăvara, se topește zăpada”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ o lucrare v-am mai spus durează 255 de 

zile până se intră cu excavatorul în teren”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ceva provizoriu măcar, că oamenii din păcate 

mor zilnic ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ …ce să fac, să pun pavele? …”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „... pietriș măcar ...”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă:„ … o să încercăm …”.  

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ și o canalizare este prinsă în proiect d-na 

Costin ?”. 

 

D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii:„  sunt prinse lucrări de canalizare, 

alimentare cu apă și amenajare alei în proiectul de la extindere Cimitir Sudic pentru care 

se face reproiectare de către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani și care va 

cuprinde și amenajarea aleilor din Cimitirul Sudic”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ ... iluminat?”. 

 

 D-na Cristina Costin – Şef serviciu investiţii: „și iluminatul este prins în lucrare 

și pentru extindere este deja făcut”. 

 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … și WC public”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „și încă un lucru.  

Știți foarte bine, pe cheltuială proprie am făcut curățenie la câteva morminte și în 

Cimitirul Nordic la Generalul Pastia și la cel Sudic la Maior Pastia. 

Ideea e că mi-a luat foarte mult timp să găsesc aceste morminte, cel puțin a 

Maiorului Pastia. Eu cred că aceste persoane care au avut o contribuție majoră la 

imaginea noastră, a ceea ce suntem noi acum, ar trebui să aibă un pic de ... un privilegiu 

să zic. Ar trebui aceste morminte să fie oarecum scoase în evidență”. 

    

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: :„ se are în vedere acest aspect pentru 

mai multe morminte ale unor personalități”. 
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D-nul director Adrian Vulpoiu – Director Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani: „am indentificat șapte în Cimitirul Nordic și trei în Cimitirul Sudic”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „știu că nu sunt atât de multe încât să ...”.  

 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: ”Direcția Dezvoltare a prevăzut bani 

pentru anul 2018”. 

 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ ... nu am știut, felicitări domnului director. 

Vă mulțumesc și sperăm că vom trece și de aceste probleme”. 

 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Radu Nițu, 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 Radu Nițu, fiind adoptat cu 21 voturi 

„pentru”,  devenind hotărârea nr. 46 .     

 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezenta minută. 
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