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

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

Municipiului Focșani.  

Doamna Dăscălescu Cristina, Șef serviciu Administrație publică 

locală, agricultură: Deschide ședința ordinară din data de 29.08.2018, ședință 

convocată prin dispoziția domnului Primar nr. 859/23.08.2018, constatând că în 

sală sunt prezenți 20 de consilieri locali precum și 1 absență din partea doamnei 

consilier Miron Mariana care se află în concediu de odihnă. Se constată că este 

întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, fiind astfel 

îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

Doamna Dăscălescu Cristina, Șef serviciu Administrație publică 

locală, agricultură: Supune atenției și votului implicit procesul verbal al ședinței 

ordinare din data de 26.07.2018, dacă sunt discuții?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare 

din data de 26.07.2018 și se aprobă cu 20 de voturi „pentru”.   

Se supune atenției și votului implicit procesul verbal al ședinței 

extraordinare din data de 14.08.2018, dacă sunt discuții?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot procesul verbal al ședinței 

extraordinare din data de 14.08.2018 și se aprobă cu 19 voturi „pentru” și 1 

abținere din partea domnului consilier Bîrsan Costel.  

Doamna Dăscălescu Cristina, Șef serviciu Administrație publică 

locală, agricultură partea introductivă a fost parcursă îi dau cuvântul domnului 

președinte de ședință, domnul consilier Radu Nițu. 

 

La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 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; 

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

 d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciu administrarea domeniului public și 

privat, publicitate; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  



 d-nul Ciubotaru Mihail – Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină Şcolară 

Focşani; 

 d-nul Adrian Vulpoiu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani; 

 d-nul Meluș Nazâru – Șef Serviciu Taxe și Impozite Primăria Municipiului 

Focșani  

 Pamfil Daniela – Inspector, Compartiment învățământ, tineret,  Serviciul 

Corp Control al Primarului  

 Ispas Laurențiu – Șef Serviciu, Serviciul Strategie și Dezvoltare Urbană  

 Dăscălescu Cristina – Șef Serviciu Administrație publică locală, 

agricultură  

 Bratu Bogdan – Inspector, Serviciul investiții  

 Statache Nicușor – director Parking SA Focșani  

 Radu Andreea Nicoleta – arhivar, Serviciul administrație publică locală, 

agricultură 

 Imireanu Adrian – Șef Serviciu Proiecte   

 

La ședință mai participă cetățeni ai municipiului Focșani, precum și 

reprezentanți ai mass media locale.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Bună ziua domnule Primar, 

bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua stimată asistență, declar 

deschisă ședința ordinară din data de 29.08.2018 dacă sunt discuții sau completări 

pe marginea ordinii de zi”? 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri 

 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – 

faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii investiției 

propusă a fi realizată prin proiectul „Resistematizarea infrastructurii de 

transport la nivelul municipiului Focșani, în vederea creșterii atractivității 

și accesabilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și 

pietonale”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

2. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 155/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții: „Extindere Școala nr. 3 Focșani 

cu 12 clase”, județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

3. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Focșani nr. 94/2018 privind asigurarea finanțării de 

la bugetul local  și alte surse de finanțare a unor categorii de lucrări care nu 

se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții: „Extindere cu 12 săli de 

clasă a Școlii nr. 3 Focșani”, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

4. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 439/2017  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 

obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură strada Poligonului”, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

rezultați după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul 

de investitii „Refacere infrastructură străzi: str. Alexandru Sahia, Fundătura 

Alexandru Sahia și str. Lunei”;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 06-10 

septembrie 2018, a unei delegații reprezentative a municipiului Focșani în 

municipiul Kavadarci, Republica Macedonia, pentru a participa la 

manifestările dedicate Zilei Eliberării Kavadarci și la „Festivalul Vintage 

Tikves 2018”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

7. proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Teatrului Municipal 

Focșani în Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

8. proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Liceului Pedagogic 

„Spiru Haret” Focșani în Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” 

Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

9. proiect de hotărâre privind 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 

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

local al municipiului Focșani nr. 415/2017 privind aprobarea organigramei, 

statului de funcții și numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar 

de Evidență a Persoanelor Municipiului Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

local al municipiului Focșani nr. 254/2013 privind aprobarea organigramei, 

statului de funcții și numărului de personal ale Serviciului Public „Creșe” 

din Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

local al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, 

statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență 

Socială și Medicină Școlară Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

13. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind 



aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru 

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

14. 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, P 3382 aflat 

în proprietatea domnului Georgescu Florin Dumitru;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând 

propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafețe de teren în baza art. 

36 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 

terenului în suprafață de  68,00 mp., situat în Focșani, str.  Revoluției T 204, 

P 11168% ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în 

vederea amenajării unei organizări de șantier;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

17. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.259/2018 privind 

aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra 

unui teren în suprafață totală de 17,80 mp.situat în Focșani, str.Poienița, 

T.173, către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD 

SA-SDEE FOCȘANI;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

terenului în suprafață de 16,00 mp., situat în Focșani, str. Leopoldina 

Bălănuță nr. 4, județul Vrancea, T. 93 , P. 5293 ce aparține domeniului 

privat al municipiului Focșani, către Giurgea Aurel; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

19. 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;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

20. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local al municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui schimb de locuințe dintre 

municipiul Focșani și doamna Ciubotaru Anișoara;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

22. 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 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia 

Baciu Nicușor din imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2, 

ap. 1 (tronson II) în imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 17, ap. 28, 

în conformitate cu Legea 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 

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

li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform 

Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 

152/1998 republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului local nr. 

201/2018 privind aprobarea listei de priorități; 

Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, 

Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu 

Ana Maria, Buzoi Dan 

25. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 160/2017 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului 

public și privat al municipiului Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliuui local 

al municipiului Focșani nr. 50/2010 privind prelungirea valabilității 

Planului Urbanistic General al municipiului Focșani, modificată;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 56775 din 04.07.2018 privind documentația P.U.D. și 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire cafenea și spațiu 

birouri P+1, market, spălătorie auto și terasă” – generat de imobilele 

amplasate în Focșani, str. Cuza Vodă, T 30, P 153, nr. cad. 59922, 54594, 

61029 și 60689, în suprafață de 2367,0 mp;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2018;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Bună ziua doamnelor și domnilor 

consilieri, stimați reprezentanți ai mass media propun completarea ordinii de zi 

cu încă trei proiecte”. Se completează ordinea de zi a ședinței ordinare a 

Consiliului Local din data de 29.08.2018 cu următoarele proiecte: 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 12-17 

septembrie 2018, a unei delegații reprezentative a municipiului Focșani în 



Majdanpek – Republica Serbia, pentru a participa la manifestările dedicate 

Zilelor orașului Majdanpek;  

2. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 337/2017 privind 

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-

economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi 

realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice 

pentru clădirea tip Internat și clădirea Cantină a Colegiului Tehnic „Gh. 

Asachi” Focșani, , inclusiv lucrări conexe”  

3. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 344/2017 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul 

„Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip Internat și clădirea 

Cantină a Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” Focșani, , inclusiv lucrări 

conexe”  

 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Vă mulțumesc. Dacă sunt 

discuții sau observații? Vă rog domnule consilier Bîrsan Costel”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc domnule președinte, doresc 

introducerea pe ordinea de zi a unui proiect privind realizarea unui sistem de gaze 

naturale în cartierul Mîndrești. Propun demararea procedurilor legale și 

manifestarea intenției Consiliului Local privind “Finanțare extindere conducte de 

gaze naturale din B-dul Brăilei pînă în cartierul Mîndrești” și realizarea în acest 

cartier a rețelei de distribuție gaze naturale, absolut necesară locuitorilor acestei 

zone. Anexez copii, 9 tabele cu locuitorii din cartierul Mîndrești care doresc 

realizarea acestei rețele de distribuție gaze naturale, finanțate din bugetul 

Consiliului Local. Mulțumesc”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Da, mulțumesc domnule 

consilier. Normal acest proiect al dumneavoastră trebuie să aibă două 

componente: 1: trecerea prin comisia de specialitate al Consiliului Local și 2: 

raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei. Aveți aceste 2 

avize, la acest proiect”?  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule președinte nu știu dacă sunt 

aceste avize pentru că avizul pentru un proiect, propus de un consilier local este 

realizat de un angajat al Primăriei care face ceea ce îi dă ordin Primarul. Deci, 

acest aviz nu va exista niciodată, nu va exista niciodată niciun aviz la niciun 

proiect de hotărâre propus de opoziție, absolut niciodată pentru că domnul Primar 

s-a exprimat că toate proiectele care vor fi inițiate în Consiliul Local să fie doar 

ale dânsului sau ale PSD-ului de aceea nu va avea. De asemeni în comisie trebuia 

modul legal, trebuia acest proiect discutat. Nici în comisie nu s-a dorit, nici data 

trecută și nici data aceasta. Ca atare eu propun acest proiect dacă consilierii sunt 

de acord având în vedere că același proiect de hotărâre privind o rețea de gaze 

naturale deja s-a aprobat în cartierul Laminorul unde locuiește domnul Nedelcu 

și domnul Gongu ...” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnul consilier mai aveți 

ceva? Vă rog… “ 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Am domnule și lăsați-mă să vorbesc”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Vorbiți pe proiect”.  



Domnul consilier Bîrsan Costel: „Vă supără adevărul? pe proiect ... care 

este problema? E minciună”? 

 Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnul consilier, 

mulțumesc, ne oprim am înțeles.”  

 Domnul consilier Bîrsan Costel:„Domnul președinte ...”  

 Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Vă rog domnule consilier, 

vă rog să mă lăsați să vorbesc și eu, ați terminat? Am înțeles ceea ce vreți să 

spuneți. Stați să vă mai spun niște lucruri. Domnul consilier …. “ 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Stați un pic că nu am terminat, având 

în vedere că însăși dumneavoastră v-ați opus la acest proiect, pentru că 

dumneavoastră faceți parte dintre locuitorii Mîndreștiului, domnul președinte”...  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule, mulțumesc, vă 

rog eu sunt și președintele de ședință și pot să vorbesc, domnul Primar vă rog să-

i comunic domnului consilier Bîrsan și tuturor prezenți în sală, și celor din 

cartierul Mîndrești că domnul Bîrsan vă informez pe dumneavoastră și cei din 

PNL dumneavoastră care ați fost în Mîndrești că noi prin Primăria Municipiului 

Focșani gazele nu le bagă nici PSD- nici PNL nici alt partid. Sunt introduse de 

către Primaria Focsani. Vreau să vă spun că la ora asta când vorbesc cu 

dumneavoastră pot să vă dau și un tabel dacă vreți, uitați-l aici pe străzi avem 

cereri s-au cert sunt peste 63 de familii inclusiv Penitenciarul Mîndrești care 

doresc să introducă gaze. La ora asta procedura este în derulare ca un bulgăr de 

zăpadă. De asemenea sunteți în eroare am făcut discuții și am fost și la întâlnirea 

din cartierul Mîndrești și aș vrea să nu mai spuneți niciodată cât trăiți prin 

Consiliul Local, că eu RADU NIȚU m-am opus unui proiect pentru cartierul 

Mîndrești. Vreau să vă spun că am făcut destul de multe pentru cartierul 

Mîndrești”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul președinte ...”  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu “… și cu asta am terminat”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Spuneți prostii, dumneavoastră spuneți 

prostii v-ați opus de la bun început că nu vreți gaze acolo. Mai mult decât .... nu 

puteți afirma dumneavoastră ceea ce doriți și mie să-mi închideți microfonul ... 

lucrurile nu stau asa cum spuneți dumneavoastră, stau altfel domnule președinte”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Vă rog domnule Primar să 

explicați așa cum stau lucrurile”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Rămân stupefiat de 

incapacitatea unora de a  înțelege ce se întâmplă, atâta timp cât sunt prezenți în 

mijlocul faptelor și mă refer la faptul că în momentul în care am fost în cartierul 

Mîndrești împreună cu reprezentați ai Primăriei și consilieri locali. Din acea 

delegație a făcut parte inclusiv și domnul Bîrsan. Cum puteți dumneavoastră să 

afirmați că noi nu vrem să băgăm gaze în Mîndrești? Atâta timp căt noi am 

discutat cu cetățenii au fost distribuite formulare, am distribuit formulare care 

sunt completate și sunt în curs de a fi completate de către toți cetățenii din 

Mîndrești și Municipiul Focșani cartier Mîndrești. Deci suntem întru totul de 

acord să introducem conducta de gaze în cartierul Mîndrești, dar trebuie să 

respectăm anumite proceduri. Dacă cineva iși asumă politic o luptă de genul 

acesta pentru un caz foarte clar care ține de administrație și nu ține nici de politică 



nici de nimic, așa cum a spus foarte bine domnul Radu Nițu. Să știți că acolo nu 

bagă nici PSD, nici PNL, nici UNPR, nimeni. Acolo gazele în primul rând, 

conducta de gaze este a unei societăți private. Da? Trebuie să intrăm în contract 

cu dumnealor în baza unei proceduri foarte bine stabilite de dumnealor. Noi 

trebuie să jucăm după regulile acestui unic distribuitor, unic distribuitor de gaze 

din zona respectivă. Da? Așa cum am procedat pentru cartierul Laminorul, pentru 

Strada Panduri și cartier Bahne acolo unde mai sunt câteva străzi care nu au gaze 

naturale așa vom proceda și pentru cartierul Mîndrești și în cel mai scurt timp 

posibil când se vor strânge toate aceste cereri și vom strânge documentația 

necesară vom face acel aviz al comisiei. Nu ne opunem, mai sunt proiecte care au 

fost propuse de către consilierii PNL și care au fost trecute prin aparatul de 

specialitate, unde li s-a făcut raport de specialitate și au fost materializate în 

proiecte de  hotărâre care au fost aprobate în Consiliul Local. În continuare 

induceți dumneavoastră în eroare și faceti același joc de dezinformare pe care îl 

stiți doar dumneavoastră să-l faceți. Dumneavoastră și cu toți consilierii din PNL. 

Îmi pare rău că trebuie să spun chestiunea aceasta, nu mă așteptam ca la începutul 

acestei ședințe într-o zi în care ar fi trebuit să fim puțin mai sobri pentru că este o 

zi destul de importantă pentru cei care simt creștinește, care nu simt creștinește și 

nu au frică de Dumnezeu nu au frică de nimic. Vă mulțumesc”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Da, vă mulțumesc și eu. 

Doamna consilier Dimitriu Ana - Maria dacă sunt discuții pe subiect, vă rog”.  

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Mulțumesc, domnule 

președinte. Vroiam doar … “ 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Strict pe ordinea de zi să 

discutăm”. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Da la ordinea de zi … 

vroiam să contrazic ceea ce spune Primarul aici de față, mai ales că dumnealui 

știam că este în CO, probabil că îi este dor de Consiliul Local, vroiam să-i raspund 

la faptul că există Hotărâri de Consiliu Local ale grupului de consilieri PNL. De 

9 luni de zile care nu sunt puse în aplicare din cauza abuzului de serviciu pe care 

îl face Primarul aici de față pentru că la articolul 2 și 3 din acea Hotărâre de 

Consiliu Local spune clar specifică că la dispoziția primarului trebuie să 

numească persoane din aparatul Primăriei să se ocupe de acea comisie. Deci 

domnule Primar, aici de față, dacă tot ați venit și invocați chestii religioase, mai 

mult dacă nu stiați că Directorul de la Căminul de Bătrani, a abuzat o angajată și 

dacă tot vorbiți … este vorba de ….” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Vă rugăm să … vorbiți la 

ordinea de zi”.  

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Preotul numit acolo … “ 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Vă rugăm să discutați pe 

ordinea de zi, doamnă … vă rog frumos”.   

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Deci nu v-ați înscris la 

cuvânt”?  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Doamna consilier, vorbim 

pe ordinea de zi.” 



Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Este vorba de un 

angajat.”  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Stimați colegi, domnilor 

consilieri ….”  

Domnul consilier Gongu Emanuel: “…și despre dumneavoastră am auzit 

câteva lucruri prin presă și nu le-am făcut publice, vă rog frumos doamna consilier 

vă respect foarte mult, dar nu menționati aici aceste porcării, vă lăsați la un nivel 

prea jos pentru calitatea dumneavoastră…”  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnul consilier Gongu, 

vă rog să nu mai vorbiți”.   

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: “Domnule președinte îmi dați 

voie vă rog o secundă, o secundă vă rog … ca să scăpăm de aceste polemici, vă 

rog foarte mult, insist ca orice consilier care nu discută despre proiectul pe care 

dumneavoastră il propuneți spre vot să-i luați cuvântul și să trecem la vot, cred că 

suntem niște oameni civilizați sau nu suntem ….” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Vă mulțumesc, domnul 

consilier Tănase nu v-am dat cuvântul, vă rog foarte mult, dacă aveți discuții strict 

pe ordinea de zi să spuneți ceva spuneți, scurt la fel și domnul Bîrsan ați vorbit o 

dată este suficient, este suficient pentu câți consilieri îi reprezentanți 

dumneavoastră”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Domnul .... vă rog domnule 

președinte...”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule consilier nu v-am 

dat cuvântul … stați blând că nu v-am dat cuvântul, vă rog domnul Tănase, vă 

rog foarte mult, nu domnule… “. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Pe cine reprezint eu vă privește și nu 

este treaba dumneavoastră”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule consilier Tănase 

aveți cuvântul”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul președinte deci eu am 

așteptat în mod civilizat să pot să vorbesc și eu, văd că lumea se precipită. Țineți-

l din scurt pe domnul vice Iorga că nu poate să stea locului, lăsați-l …. “ 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Vorbiți la ordinea de zi”?  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Da, domnule, la ordinea de zi o să 

vorbesc. Noi am depus … grupul de consilieri PNL am depus în termen legal 

adică pe 22.08.2018 am depus 4 proiecte de hotărâre care nu ne interează pe noi, 

ci pe cetățeni, deci … domnul președinte … deci dumneavoastră și toată 

majoritatea dumneavoastră spune că vreți să colaborați cu noi. Noi vrem să 

colaborăm cu dumneavoastră dar nu numai în interesul dumneavoastră personal 

să puneți gaze pe unde stați dumneavoastră pe acolo, deci pe mine mă interesează 

să colaborăm în interesul cetățenilor. Am depus 4 proiecte pentru un loc de joacă, 

pentru limitatoare de viteză, pentru un ajutor pentru copiii care încep școala și un 

proiect cultural, de ce nu este pe ordinea de zi? L-am depus în termen legal”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Eu zic să intrăm în ordinea 

de zi și să …. Lăsam… “ 



Domnul consilier Tănase Neculai: “Răspundeți-mi de ce nu le-ați băgat 

pe astea, spuneți de ce”?  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule ați fost ….” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Astea sunt proiecte făcute de niște 

consilieri”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnul consilier, ați fost 

ieri la comisie? Ați fost nu”?  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Erau pe ordinea de zi”?  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Păi de ce nu le-ați băgat pe ordinea 

de zi asta este întrebarea, vă rog domnule Primar, vă rog”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnule, dumneavoastră cred că nu 

înțelegeți? Domnule viceprimar vedeți-vă de partea dumneavoastră acolo, lăsați-

mă în pace, vreți să-i luați locul domnului Misăilă că așa se aude prin oraș. Lăsați-

o mai încet. Stați în banca dumneavoastră, nu vă mai ambalați, așteptați să vă 

nominalizeze viitor candidat, haideți că toată lumea știe”. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnul Primar are 

cuvântul”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Este dreptul meu să vin din 

CO pentru că vin pentru cetățenii care m-au votat, m-au ales și m-au trimis în 

această funcție să le reprezint interesele și mi-am rupt din concediul meu ca să 

vin să reprezint interesele cetățenilor în fața Consiliului Local. Mai mult decât 

atât, sunt foarte multe proiecte inițiate de către mine. Domnul viceprimar vă rog 

frumos. În ceea ce privește acele 4 proiecte pe care dumneavoastră le-ați propus 

le-am luat la cunoștință, dar dispoziția de convocare a ședinței a fost făcută pe 

data de 23, nu era timpul fizic necesar să analizăm aceste…”  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Sunt și proiecte de-ale 

dumneavoastră de pe data de 28.08.2018, dumneavoastră ați băgat un proiect 

după data de 28, noi după data de 22, păi și atunci… dumneavoastră faceți…. 

Deci nu mai căutați, spuneți de ce nu vreți să le băgați și cu asta basta. Spuneți să 

afle și cetățenii”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu le putem introduce pe 

ordinea de zi pentru că nu sunt fundamentate și în al 2 lea rând nu sunt teme de 

proiecte. Dacă dumneavoastră considerați că a monta două sisteme de calmare a 

traficului trebuie proiect de hotărâre de Consiliu Local asta este hilar, vă înșelați”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Un loc de joacă pentru copii? Chiar 

nu vă interesează de copiii din Municipiul Focșani? Domnule am aproape 1000 

de semnături pe cine înjuri domnule? De ce nu îi faceți așa și domnului viceprimar 

când vorbește neîtrebat?”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule dați-mi voie să 

conduc ședința.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu sunt întru totul de acord cu 

cetățenii din Sud, de pe Aleea Echității care au solicitat organizarea și crearea 

unui loc de joacă în apropierea blocurilor dumnealor, dar din păcate trebuie să 

spunem foarte clar că locul pe care dumnealor l-au identificat este reabilitat în 

baza proiectului integrat de dezvoltare urbană, acolo s-a dezvoltat și s-a amenajat 



spațiul verde. Suntem în perioada de urmărire a durabilității acestui proiect și nu 

putem să dezafectăm un spațiu verde pentru a crea un loc de joacă. Dar vreau …”  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Prima oară ați spus că le-am depus 

prea târziu, acuma …. Deci căutați motive, căutați motive …” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu vă spun două chestiuni 

distincte sunt proiecte care nu pot face obiectul unei hotărâri de Consiliu Local 

pentru că nu sunt sustenabile din punct de vedere legal. Celelalte proiecte care 

sunt corecte nu a fost timpul necesar pentru a fi introduse”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “2 leagăne nu sunt sustenabile? Dar 

când faceți câte o paranghelie de miliarde de unde aveți banii? Haideți domnul 

Primar, că nu aveți niciun pic de … ce să spuneți …” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule aveți puțin respect 

față de funcția pe care o reprezentați aici în Consiliul Local, de ales în Consiliul 

Local de către cetățenii municipiului Focșani”.   

Domnul consilier Tănase Neculai: “Am respect, dar vreau să spun că nu 

justificați, v-am respectat și am vorbit civilizat … adică nu aveți niciun pic de 

justificare, cum adică dumneavoastră spuneți că un loc de joacă în care puneți 2 

leagăne nu sunt bani, dar când aruncați cu banii la paranghelii în centrul orașului 

acolo aveți bani”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnul Tănase nu spun că nu 

sunt bani, domnul Tănase sunteți în eroare am spus clar că nu putem face loc de 

joacă pe spațiul verde. Punct. Nu se poate face pentru că este …. “ 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul Primar dar unde să faci loc 

de joacă, pe bloc unde? Unde să-l faci”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Avem în momentul de față în 

derulare proiect pentru reabilitare 13 spații de joacă” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “De mult timp aveți în derulare 

proiecte care nu se văd. Eu v-am dat o chestie concretă, clară”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Îmi dați voie să vorbesc și eu 

…. domnul Bratu spuneți-mi și mie vă rog sau doamna Cristina Enache de la 

Biroul achiziții, câte locuri de joacă avem scoase la licitație pentru proiectare cu 

execuție, avem DALI deja făcute, câte locuri de joacă avem”?  

Domnul Bratu Bogdan: “În momentul acesta sunt la achiziții locurile de 

joacă din grădinițe 13 bucăți și din oraș 11 locuri de joacă. În total 24 de locații”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Nu dezinformați, 24 locuri de joacă 

în Focșani? Umblați cu minciuni domnilor”.  

Domnul Bratu Bogdan: “Dacă îmi dați voie în apropierea …. “ 

Domnul PRIMAR: “Domnul Tănase vă invit la inaugurarea lucrărilor”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “În cel mai scurt timp se va 

realiza și acest lucru”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “În 2020 sau în 2040”? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu este problema 

dumneavoastră, este problema mea că eu voi răspunde în fața cetățenilor la o 

adică și vă mai spun exact domnul Bratu, trebuia să spunem concret, deci avem 

locul de joaca de la Mîndrești, locul de joacă după Longinescu, locul de joacă 

după strada Peneș Curcanul, locul de joacă din Grădina Publică. Sunt deja în 



procedura de achiziție, deja unul dintre ele a fost adjudecat. Cel de la Mîndrești a 

fost adjudecat, urmează să înceapă proiectarea și execuția în cel mai scurt timp 

posibil”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Pe Strada Aleea Echității? Copii 

aceia care sunt vreo 100 pe unde se duc la joacă”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Pe Aleea Echității se va 

reabilita locul de joacă din spatele Mausoleului de la Sud și au loc să se joace 

acolo și încă 2 proiecte inițiate, Grădinița nr.1 și nr. 3”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Știți că s-au întâmplat accidente 

acolo”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnul Tănase, S-au 

întâmplat accidente deoarece sunt locuri de joacă foarte prost puse inclusiv acela 

din față de la Paco mi-o asum când spun treba asta, este prost poziționat, este 

poziționat cu ieșire direct în stradă. Eu am spus-o de la bun început de când am 

preluat madatul că voi reabilita toate locurile de joacă din Grădinițe. Vom permite 

accesul tuturor copiilor”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Locul acesta de care zic eu este între 

blocuri este exact așa cum trebuie, este la domiciliul copiilor”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnul Tănase trebuie să ne 

gândim și la ceilalți cetățeni pentru că nu toți au copii și nu toți suportă gălăgia 

de la locurile de joacă”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Adică 100 de copii nu au unde să se 

joace și ne gândim …. Știu dar 2 sau 3 cetățeni ….”  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnul consilier Tănase 

vă rog, s-a expirat timpul”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vor avea loc de joacă … “ 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Deci nu sunteți de acord cu locul de 

joacă pentru copii?”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “domnul Tănase …”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu este legal să fiu de acord”  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Haideți domnule … Primar, dar aveți 

voie legal să transferați bani fără să-i justificați pentru paranghelii în Piața 

Unirii?”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu are nicio legătură una cu 

alta”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Păi are legatură că ziceți că nu aveți 

bani?”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnul consilier vă rog să 

ne oprim, opriți-vă, domnule vă rog, intrăm în ordinea de zi”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul viceprimar Iorga vreți să 

mai avansați în grad”?  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “domnul Iorga … “ 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnule nu mai fiți demagog uitați-

vă în ochii mei”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnul Iorga vă rog să vă 

opriți”.  



Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule nu mai ridicați 

mâna, că nu vă mai dau cuvântul și vă spun și de ce, multe din ce vreți să spuneți 

dumneavoastră le punem la diverse, stimați colegi avem capitolul diverse”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Avem voie să vorbim când vrem și ce 

vrem”.   

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule oprește-te o dată 

că nu îi reprezinți pe mulți în Consiliul Local”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul președinte sunteți și un 

mincinos unde mai puneți …”  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule pe cine 

reprezentați domnule? Stimați colegi vă rog să vă opriți …”  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul Iorga nu este de la PSD este 

de la ciuma roșie”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Stimați colegi …, domnul 

Iorga vă rog să vă opriți”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Domnul președinte dați-mi cuvântul 

pentru că o să vorbesc pînă o să surziți….” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Vă rog să-mi dați cuvântul pentru că 

o să vorbesc pînă o să surziți”.   

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Eu conduc ședința”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Nu mai mințiți domnule, mințiți 

ordinar”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Numai un pic, începe 

ședința, supun la vot, stimați colegi vă rog”.  

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnul consilier m-am 

înscris la cuvânt înaintea dumneavoastră … domnul Nedelcu aveți grijă…”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Taci din gură tu …”  

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Domnul consilier Nedelcu vă rog”  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnul consilier Filimon 

te-ai trezit și dumneata”.   

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Mi-a cerut cuvântul … “ 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Eram înscrisă la cuvânt 

înaintea dumneavoastră”.   

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul președinte dați-mi cuvântul”  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Nu vă mai dau cuvântul și 

intrăm în ordinea de zi stimați colegi. Supun la vot cele trei proiecte propuse de 

către domnul Primar”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule președinte ...”  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule vă rog să 

închideți microfonul, domnule consilier eu conduc ședința … “ 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Conduceți ședința la care eu am dreptul 

să vorbesc, nu ma interesează art. 18 du-te de aici cu articolul 18 ...” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Păstrați solemnitatea acestei ședințe”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule te-ai opus din totdeauna ca 

cei din Mîndrești să aibă gaze, domnule ascultă la mine că știu ce vorbesc. 

Domnul Primar mă adresez dumneavoastră .....”  



Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Supun la vot cele trei 

proiecte propuse pe ordinea de zi de către domnul Primar”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul președinte haideți să fim 

civilizați”.   

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Supun la vot proiectele în 

completarea ordinii de zi”.  

Nu mai sunt discuții și se supun la vot proiectele de hotărâre în completarea 

ordinii de zi, și se adoptă cu 11 voturi “pentru” și 9 abțineri din partea următorilor 

consilieri locali: Buzoi Dan, Dimitriu Ana - Maria, Dobre Claudiu Alin, Bîrsan 

Costel, Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura - Mihaela, Drumea Alina Ramona, Tănase 

Neculai, Gheoca Corneliu – Dumitru. Ordinea de zi a fost completată cu cele 3 

proiecte de hotărâre în completare.  

Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei și se adoptă cu 11 voturi 

pentru și 9 abțineri din partea următorilor consilieri locali: Buzoi Dan, Dimitriu 

Ana - Maria, Dobre Claudiu Alin, Bîrsan Costel, Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura 

- Mihaela, Drumea Alina Ramona, Tănase Neculai, Gheoca Corneliu -Dumitru.  
 

 

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

completarea și modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și 

exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al 

municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă în legătură cu acest proiect.... da, domnule consilier, vă rog. ” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: ”Vă mulțumesc, domnule președinte, 

vreau să specific că grupul PSD nu este de acord cu propunere de majorare a 

tarifelor făcute de către SC Parking și propunem un amendament în care nu 

suntem de acord cu modificarea art. 20 alineatul 2, litera a, sens în care propune 

eliminarea din proiectul de hotărâre a pct. 1 din art. 1 referitor la majorarea 

tarifelor pentru persoane fizice, rămânând în vigoare tarifele existente la această 

dată. Vă mulțumesc. Dacă vreți, vă spun și tarifele care sunt acum.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule... nu v-am dat 

cuvântul, vă rog eu... ce tot vă exprimați tot timpul? Domnule filmați-l, țineți 

numai pe dânsul. Domnule, nu v-am dat cuvântul, nu vorbiți. Domnule, vă rog să 

terminați.” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: ”Și mai am niște amendamente făcute 

de Poliția Locală Focșani, formulate de Poliția Locală Focșani, care vi le-am spus 

și ieri domnule consilier... au ajuns... și anume propun modicaficarea și 

completarea art. 55 după cum urmează. Art. 55, lit. c se modifică și va avea 

următtorul conținut: pe alei pietonale, trotuar sau stații taxi, altele decât cele 

autorizate, art. 55, lit. s se modifică și ve avea următorul conținut: vehiculele 

staționate pe locuri de parcare închiriate de persoane fizice sau juridice cu 

abonament sau contract de închiriere, art. 55 se completează în sensul că se 

introduce literea z cu următorul conținut: vehiculele care nu sunt parcate conform 

marcajului sau panoului adițional, propun modificare și completarea art. 89 după 



cum urmează art. 89, lit. m se modifică și va avea următorul cuprins: vehiculele 

staționate pe locuri de parcare închiriate pe persoane fizice sau juridice cu 

abonament sau contract de închiriere, art. 89, lit. o se completează urmând să aibă 

următorul conținut: staționarea vehiculelelor în parcuri, alei pietonale, zone verzi, 

piețe, piațete, scuaruri, peluze, dintre partea carosabilă și trotuar, spații interzise 

circulației, piste amenajate pentru circulația pietonilor, bicicletelor și rolelor, 

precum și pe trotuare. La art. 89, după lit. t se introduce lit. u cu următorul 

conținut: nerespectarea prevederilor art. 26, al. 3, la art. 89 după lit. u, se introduce 

lit. v cu următorul conținut: vehicole care nu sunt parcate conform marcajului sau 

panoului adițional. Art. 90 se modifică și va avea următorul conținut: constituie 

contravenție și se sancționează cu amendă contravențională între 200 și 400 de 

lei faptele prevăzute, la art. 89 de la lit. a la lit. g, lit. i, de la lit. l la lit. t și v cu 

amenda între 50 și 200 lei, faptele prevăzute la art. 89, lit. h și cu amendă între 

500 și 1000 lei faptele prevăzute la art. 89, lit. j, k și u. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Vă mulțumesc. Supunem 

la vot proeictul, pardon amendamentul...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Poate am și eu un amendament...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule, stați un pic. 

Supunem amendamentul domnului consilier după vă dau cuvântul și dacă aveți, 

supunem tot la vot. Da ,domnule. Păi nu așa, că intercalăm amendamentele și iese 

altceva. Supun la vot amendamentul...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Discutăm un pic pe 

lângă...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule, discutați după 

aia. 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Mersoiu și se aprobă 

cu 8 împotriva din partea domnilor consilieri Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș 

Laura-Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț, o absentare - Bîrsan Costel și 

11 pentru din partea domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Miron Mariana, Bojoaică Valerica, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Gongu Emanuel, 

Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ailincuței Lauriana, Ungureanu Daniel, Iorga 

Marius Eusebiu. 

Cine vrea să vorbească acum? Amendamentele da, mă scuzați.”   

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Mulțumesc, domnule 

președinte.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Pe primul l-a supus la vot 

și am pus amendamentele pe care le-ați făcut acum. Stați un pic că era domnul 

Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “I-am cedat dânsei.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Voi faceți aici schimb... eu 

vă dau dumenavoastră că dumeavostră ați ridicat mâna.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Eram înscrisă la vot. 

Dumneavoastră nu v-ați uitat și colegul meu mi-a dat voie.”  

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Hai, vorbiți.” 



Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Voiam doar să menționez 

următorul lucru. Ca și data trecută când Primarul a vrut să introducă taxa de 

habitat și a zis că a făcut un experiment, deci, vă rog frumos să mă lăsați să 

vorbesc. Suntem la discuții la proiect.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Dar vorbește pe subiect domnule. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Atât timp cât...” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Lăsați-o să vorbească și se vorbește pe 

proiect la urma urmei.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Lăsați campania electorală.”  

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Haideți...” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Lăsați-o, domnule să vorbească, da... 

o să vină domnul avocat acum că nu trebuie să facă și nu trebuie să dea... vă rog 

frumos.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: ”Acest proiect trebuia 

retras de pe ordinea de zi... un amatorism. Că domnul primar să...”  

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule, oprește-te, 

domnule consilier!” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “V-ați înscris la cuvânt? 

Atât timp cât, domnule viceprimar, după ce că faceți gesturi obscene în Consiliul 

Local măcar abțineți-vă și înscrieți-vă la cuvânt, da? Dumnealui se vede pe 

camere.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Uitați-vă în partea aia...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Mai mult decât atât, 

domnule președinte, puteți să faceți liniște?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte, lăsați-o să 

vorbească.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Atât timp cât data trecută 

primarul a spus că a făcut un experiment, a declarat public acest lucru, tot de data 

aceasta, inițiatorul proiectului este primarul Cristi Valentin Misăilă și nu mai 

devreme de data de 31 iulie declara sus și tare că personal ține să...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Doamna consilier, domnul 

consilier Mersoiu a spus clar. Nu mai sunteți pe subiec, nu mai aveți cuvânt. V-

am retras cuvântul. Uitați aveți pe dl. avocat aici. Nu mai vorbiți. Ce să vorbească 

domnule? Prostii? Domnule!” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule președinte...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Vă rog să vă terminați 

cuvântul.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Am dreptul să vorbesc în 

Consiliul Local sunt mandatată de cetățeni să vorbesc pe marginea proiectului. 

Dar nu toată noaptea, nu toată ziua, este ora 19... mai mult decât atât, domnule 

viceprimar...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule viceprimar.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Vă opresc!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule viceprimar.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule, haideți să 

terminăm circul ăsta.” 



Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule viceprimar...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Iorga.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Da, am înțeles ce ați spus... 

domnul Gheoca vrea...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Lăsați-mă să termin, 

domnule președinte.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Iorga, veți fi un candidat 

foarte pertinent la primărie.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Mai mult decât atât, 

este... vă rog să mă lăsați să vorbesc. Mai mult decât atât este aici de față 

directorul SC Parking, dl. Statache, și atunci domnule Statache să vă întreb 

următorul lucru și să-mi răspundeți punctual. Am dreptul. Domnul Statache ieri 

nu a fost la ședințele de comisii ca să-l întreb și atunci... Primarul spune să nu vă 

dăm cuvântul dumenvoastră. Nu e de acord. Primarul nu hotărăște aici. Are 

calitate...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Eu hotărăsc. Nu ia 

cuvântul aici în sală.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “E subordonat Consiliului 

Local, nu supuneți la nici....” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte, aveți ceva de 

ascuns?” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Domnule președine, vă rog frumos, 

dați-i cuvântul omului că vrea colega mea să-l întrebe ceva. E normal să ne 

lămurească pe toți. Ce să mă opresc domnule. Lasă-l, domnule să vorbească.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule viceprimar, 

calmați-i pe cei de acolo, că nu pot să vorbesc din cauza colegilor care habar n-

au despre ce-i vorba. Voiam atunci, dacă, dl. Statache nu este lăsat de dl. Primar 

să de un răspuns, pentru că Primarul decide, nu-l interesează de dorințele 

cetățenilor.... da, imediat, dl. președinte.” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Domnule Statache, cereți voie dl. 

Primar, ridicați mâna ca la școală dacă vă dă voie să vorbiți.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Vreau să.... vreau să... 

vreau să le... vreau să menționez, să știe și cetățeniii Municipiului Focșani că 

înainte parcările când erau administrate de Direcția de Dezvoltare, Primăria 

Municipiului Focșani încasa....” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Iorga, stați domnule... 

după....” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Ați terminat? Doamnă ați 

terminat? Păi nu... dar ați vorbit. Ați depășit timpul. Opriți timpul.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Numai puțin...” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Nu vă dați seama că ăștia vor 

numai scandal?” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Ce dracu faci? Sunteți 

penibili... uitați... uitați, țin butonul aici, uitați mă doare degetul. Domnule... 

haideți... domnule! Domnilor consilieri, vă rog să vă optiți. Doamna consilier, 



ședința asta se conduce și pe minute, nu pe ore sau pe... ați vorbit astăzi pentru 

toate ședințele. Domnule Gheoca...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: ”Mulțumesc, domnule 

președinte solicit domnului director să-mi facă, să facă publică schema angajaților 

cu nume și prenume și salarii să văd și eu pentru ce solicită majorarea tarifelor, 

da? Le e foame...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”A spus domnul consilier...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule președinte, 

eram înscrisă la cuvânt...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: ”Sunt date cu caracter 

personal, nu?” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule președinte, 

voiam să informez cetățenii... Nu aveți dreptul să mă limitați. Puteți să cheamți și 

gardienii să mă dea afară. Deci, domnule președinte, este vorba de cetățeni.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Închideți microfonul acolo. 

Domnule ați înnebunit astăzi. Domnule, ce dracu ați mâncat? Ce v-a dat domnul 

Ștefan că ați înnebunit?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: ”Domnule președinte, am 

făcut o interpelare, o solicitare, da? Să țineți cont vă rog.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule președinte, 

spunem în felul următor, că Direcția de Dezvoltare încasa 6 miliarde de lei, da? 

De la parcări. Bani care veneau la bugetul primăriei. Bani cu care primăria putea 

investi în locurile de parcare. Mai nou, de când este... mai nou, mai nou...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “6 miliarde în 10 ani.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Mai nou, mai nou, mai 

nou...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “6 miliarde în 10 ani.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Mai nou, SC Parking 

plătește redevențe de 500 de milioane Primăriei Focșani și 5 miliarde și jumătate 

sunt băgați în buzunarele selariaților de acolo. Nu s-a văzut nici o investiție și, 

domnule Primar, nu ne mai faceți proști. Deci, vedeți că eu vă aud foarte bine.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Domnule președinte, țin să-l felicit pe 

domnul director Statache care s-a mobilizat exemplar după ce au trecut ploile și 

a trasat, a făcut niște parcări extraordinar de frumoase. Domnule, felicitările mele, 

domnule director și lăsați-i în pace, sunt în campanie electorală. Vă mulțumesc. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Nu s-a înscris la cuvânt!” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Sunteți... ne-ați săturat de 

vorbire azi!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Mi se pare că nu-i frumos ce se 

întâmplă. Haideți să fim civilizați. Domnule, eu vreau să vă spun un lucru. Eu mă 

bucur că consilierii PSD i-au salvat locul de muncă domnului director Statache 

că altfel trebuia demis și mă bucur că prin ceea ce am făcut noi am conștietizat 

colegii de la PSD să nu mai voteze această mărire de taxă și eu vă mulțumesc în 

numele focșănenilor și a grupului PNL, da? Că ați renunțat la această mărire de 

taxe. Mulțumesc fumos.” 



Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Să nu uitați că inițiator a 

fost chiar primarul care face experimente cu focșănenii... haideți că așa este, deci 

haideți să nu... da?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dați-mi voie să...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Ați devenit... ziceți dl. 

Primar... vă rog, închideți microfonul că ați înnebunit microfonul ăla azi, vă place 

microfonul. Domnule haideți că... vrea să zică ceva... vă rog, ziceți, domnule 

Primar. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da, într-adevăr, eu am fost 

inițiatorul acestui proiect, la solicitarea Consiliului de Administrație al S.C. 

PARKING, de acord domnul jurist? Avem decizia nr. 36 din 6 iulie 2018, nu a 

fost inițiativa mea, este o procedură legală, prin care sunt îndriduit prin Lege, 

(domnule președinte, mă descurc, mulțumesc) sunt obligat prin Lege, să supun, 

așa cum a fost aprobată și cum a fost luată decizia în consiliul de administrație. 

Domnul Director nu este supus Consiliului Local. Avem un reprezentant, aveți 

dumneavoastă, nu eu, Consiliul Local are un reprezentant al său în Consiliul de 

Administrație al S.C. PARKING, care este domnul Guguianu Constantin, nu 

domnul Director Statache a fost cel care a luat decizia de unul singur în cadrul…” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Dar ați aruncat vina pe 

dumnealui! Cum vine asta? că nu înțeleg!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Este o chestiune de finețe!” 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar mă scuzați o clipă” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “N-am putut să retrag pentru că 

sunt altele foarte importante, tot prin această decizie.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Aceste modificări și aceste..” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Pe cine acoperiți domnule 

Primar?  iar păcăliți focșănenii de data asta?”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “A fost supus dezbaterii 30 de 

zile!”   

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Iar păcăliți cetățenii? 

Domnul consilier Gheoca: “E scris 170 lei fără TVA, de fapt 200 lei, 202 

lei”    

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnule Primar, domnul Guguianu 

este consilier județean, reprezintă Consiliul Local la Praking?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Poftiți?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnul Guguianu este consilier 

județean PSD și reprezintă Consiliul Local la Parking?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dumnealui trebuie să-i cereți 

explicații nu domnului Director, nu domnul Director este în supus Consiliului 

Local” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Dânsul reprezintă interesele 

Consiliului Local?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Poftiți?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Dânsul reprezintă interesele 

Consiliului Local?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Cine?” 



Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnul Guguianu?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Consilier județean?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “PSD?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Păi dacă așa l-ați votat și l-ați 

aprobat!”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Nu domnilor, l-ați votat 

dumneavoastră!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Nu l-am votat, l-ați votat, 

e o diferență, l-ați votat!”   

Domnul consilier Costel Bîrsan: “L-ați votat dumneavoastră de la PSD!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Asta înseamnă politica pentru 

că suntem în majoritate” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Și reprezintă interesele dumneavoastră 

domnilor, nu ale cetățenilor!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Asta înseamnă că dacă 

sunteți majoritate faceți ce vreți, nu?“ 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Facem ce trebuie, pentru 

focșăneni!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Asta trebuia, majorare de 

taxă de parcare?”  

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Doamna consilier, vă rog!” 

Comnul Consilier Neculai Tănase: “Nu, vreau așa, spre final, deci dacă 

domnul Primar spune că era obligat de lege să prezinte acest proiect de mărire, 

păi de ce nu ați fost obligați să prezentați și proiectele consilierilor PNL? Tot prin 

lege, alea le dați la spate, astea …ați vrut să faceți așa un joc, de păcăleală, de nu 

știu ce. Eu sunt convins că domnul Statache nu are nicio vină, nu cred eu că el a 

venit cu propunerea!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “V-am răspuns la toate!” 

Comnul Consilier Neculai Tănase: “Haideți domnule…” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Domnule Statache, eu zic 

să nu vorbiți că nu v-a dat voie Primarul! Cum vorbiți cu consilierii PSD! Eu zic 

că ar fi bine să …..D-le Ungureanu…” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Mulțumim!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Nu-i dă voie domnul 

Primar!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: Oprește-te! Vorbește colega 

dumneavoastă! 

Domnul Dobre Claudiu: “Lăsați-l pe domnul director să susțină 

proiectul! Unde suntem aici? Ne închideți gura!?” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Domnule oprește-te!”  

Domnul Dobre Claudiu: “Omul a avut un plan tarifar, lăsați-l să-l 

susțină!”  

Preşedintele de şedinţă domnul Ra du Nițu: “Consiliul Local decide 

asupra problemelor din Parking SA! Domnul Tănase, ați plecat cu doamna 



Dimitriu aseara, ce i-ați făcut? Ei aseară am văzut că a plecat cu doamna Dimitriu, 

ce i-ați făcut domnule? Mulțumesc! Supun la vot proiectul cu amendamentele 

făcute de domnul consilier Mersoiu Ionuț …doamnă proiectul…haideți că sunteți 

departe de… ce-ați pățit? Cine este “pentru”?”  

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr 25 şi se adoptă cu 11 voturi 

„pentru”  și 9 “împotrivă” a domnilor consilieri Bîrsan Costel, Dobre 

Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dmitriu Ana Maria, 

Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu Dumitru, Tănase Neculai, Filimon 

Ionuț devenind hotărârea nr. 340. 

 

Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 56775 din 

04.07.2018 privind documentația P.U.D. și aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu „Construire cafenea și spațiu birouri P+1, market, spălătorie auto și 

terasă” – generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Cuza Vodă, T 30, P 

153, nr. cad. 59922, 54594, 61029 și 60689, în suprafață de 2367,0 mp; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  Preşedintele de şedinţă domnul 

Radu Nițu: “Dacă în legătură cu acest proiect sunt observații, dacă nu sunt supun 

la vot!” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 27 şi se 

adoptă cu 11 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Nistoroiu 

Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Gongu 

Emanuel, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ailincuței Lauriana, Ungureanu Daniel, 

Iorga Marius Eusebiu devenind hotărârea nr. 342. 

Drept pentru care s-a încheiat prezenta minută.  

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETARUL 

                Radu Nițu                                           MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                  Eduard-Marian Corhană  

                                                                                            
              

 

 

  

Întocmit, 

Iulia Cristina Dascălu 

                                                                     Diana Mocanu    
 


