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                  R O M A N I A  

         JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI    

          CONSILIUL LOCAL          
    

P R O C E S    V E R B A L 

din 26 iulie 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, deschide  

şedinţa ordinară din 26.07.2018, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr.670/19.07.2018, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 18 consilieri locali. 

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

informez că absentează d-nul consilier Buzoi Dan,   d-nul consilier Filimon Ionuț, 

precum și d-na consilier Lupu Cătălina.        

  Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este 

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

publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

  

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

să vă pronunțați cu privire la procesul verbal al şedinţei ordinare din 22.06.2018. 

Nu sunt discuții pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 17 voturi „pentru” 

și 1 vot „abținere” din partea d-nei consilier: Mariana Miron. 

D-na consilier Mariana Miron: motivez votul meu prin faptul că nu am 

participat la ședință.  

D-nul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani: ”trebuie 

să menționăm faptul că a apărut în sală și d-na consilier Lupu Cătălina și sunt 19 

consilieri prezenți”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: ”cu 

privire la procesul verbal al ședintei din 03.07.2018, când am avut ședința 

extraordinară. 

Dacă sunt observații pe marginea celor consemnate? 

Nu sunt discuții pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 19 voturi 

„pentru”. 

 La şedinţă participă: 

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

-  d-na Marlena Șerbănuț – Consilier Cabinet Primar; 

-  d-nul Lică-Marius Manoliu – Consilier Cabinet Primar; 

-   d-nul Dan Cazaciuc – inspector 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 Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, agricultură; 
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-  d-ra Andreea Radu  – arhivar serviciu administraţie publică locală, agricultură; 

-  d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

-  d-na Paula Mândru– Inspector Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

publicitate ; 

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

investițiilor; 

-  d-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții ; 

-  d-na Andreea Cherciu – Șef Serviciu Autorizări construcții; 

-  d-nul Laurențiu Ispas – Șef Serviciu Strategie si dezvoltare urbană ; 

-  d-na Carmen Pascaru – Consilier juridic, Aparatul Permanent de lucru al Consiliului 

local; 

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

-  d-na  Diana Cotea – Șef Birou Agricultură ; 

-  d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

-  d-nulAdrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte; 

-  d-nul Iulian Alexandru – Șef Birou urmărire, încasare și executare silită; 

-  d-na Emanuela Botezatu – inspector Compartiment transport urban; 

-  d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

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

Şcolară Focşani; 

-  d-nul Dorian Alecsandrescu - Director Poliţia Locală Focşani; 

-  d-nul Nicu Statache – Director PARKING Focsani S.A. Focșani; 

-  d-nul Manole Merchea – Director S.C. ENET S.A. Focșani; 

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

-  d-nul Mircea Ciubotaru – SC CUP SA Focșani; 

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

  

         La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locale.   

 Preşedintele de şedinţă d-nul  Radu Nițu: ”bună ziua domnule Primar, bună 

ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua stimată asistență. 

 Începem cu  proiectul ordinii de zi care cuprinde  31 puncte: 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

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

Focșani pe anul 2018, a sumei de 8,00 mii lei pentru acordarea de stimulente financiare 

absolvenților de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, 

sesiunea iunie-iulie 2018; 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza 

studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii investiției 

propuse a fi realizată prin proiectul „Reabilitarea, modernizarea și extinderea 

serviciului de iluminat public în municipiul Focșani – nivelul 1 de prioritate”; 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție 

de mijloace de transport public – autobuze electrice”, aprobarea indicatorilor tehnico-

economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de 
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parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții 

publice ocazionale; 

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

Focșani nr. 197/2018 privind aprobarea efectuării investiției și încheierii contractului 

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

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

Brîncoveanu, Laminorului, Fundătura Militari, cu modificările și completările 

ulterioare;  

5. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului 

Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din 

venituri proprii, pe semestrul I 2018, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea 

de dezvoltare; 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 1 la 

HCL nr. 274/2018 privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani 

pe anul 2018, a sumei de 87,75 mii lei pentru premierea elevilor din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și 

concursurile școlare pe discipline – faza națională și internațională, organizate în 

perioada iunie 2017 – iunie 2018; 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 30,00 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2018 Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007 

pentru desfășurarea Turneului Național de Fotbal – copii, în perioada 3-5 august 2018; 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 79/2007 privind 

stabilirea tarifelor pentru legitimațiile de călătorie aferente serviciului public local de 

transport urban de călători în municipiul Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare; 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de 

colectare, transport și depozitare a gunoiului menajer și similar în municipiul Focșani; 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul municipiului Focșani a 

numărului de indemnizații lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai 

copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai 

acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav;  

11. 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;  

12. proiect de hotărâre privind 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;  

13. proiect de hotărâre privind modificarea 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;  

14. proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind numirea finală pentru un 

membru al consiliului de administrație la ENET SA Focșani;  
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15. proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru declanșarea procedurii 

de selecție pentru un membru în consiliului de administrație la ENET SA Focșani;  

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;  

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

suprafață de 13,00 mp., situat în Focșani, str. Mitropolit Varlaam nr. 27, județul 

Vrancea, T. 197 , P. %10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către domnii Năstase Dumitru și Năstase Maricica; 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o 

perioadă de 3 ani, către Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Vrancea a unui 

teren în suprafață de 500 mp situat în Focșani, T 70, P 4154, ce aparține domeniului 

public al municipiului Focșani, în vederea derulării proiectului „Sub Acoperișul Crucii 

Roșii”; 

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;  

20. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de demolare a 

imobilului bloc de locuințe G2 (P+4) cu destinația de cămin nefamiliști, situat în 

municipiul Focșani, Aleea Căminului nr. 12, județul Vrancea;  

21. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a unui 

imobil construcție (P+4) cu destinația de cămin nefamiliști, situat în municipiul 

Focșani, Aleea Căminului nr.  6, județul Vrancea;  

22. proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local 

al municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea Normelor ce specifică condițiile 

de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de companie în municipiul Focșani, 

cu modificările și completările ulterioare;  

23. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 37025 din 02.05.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire imobil spații de cazare și anexe în regim hotelier 

P+4E+5R și P+1E” – generat de imobilul amplasat în Focșani, bdul. Independenței nr. 

8, nr. cad. 62437;  

24. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 25019 din 22.03.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 15344 mp în vederea construirii 

de locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T. 50, P. 210, 

nr. cad. 57661, pe terenul în suprafață de 15.344,0 mp;  

25. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 44027 din 24.05.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Readaptare tramă stradală  în PUZ aprobat existent” – ce se va 

realiza în județul Vrancea, Focșani, intravilan, str. Dyonisos, T. 92, P. 484/4, 484/6, 

484/8, 486/7, 486/10, 486/11, 486/12, 486/13, nr. cad. 53251 și 52665, pe terenul în 

suprafață de 164.087,0 mp., atras în intravilan prin HCL nr. 192/2016;  
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26. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării 

publicului nr. 44177 din 24.05.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P4E+PARȚIAL, schimbare destinație 

C1 existentă în locuințe colective, păstrând regimul de înălțime” – generat de imobilele 

amplasate în Focșani, str. Contemporanului nr. 4, nr. cad. 1098/1+2444N, în suprafață 

de 3905 mp;  

27. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 100/2011, privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport în regim de taxi și 

în regim de închiriere pe raza municipiului Focșani, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza 

proiect tehnic de execuție, pentru realizarea obiectivului de investiții „Contorizări 

alimentări cu apă în municipiul Focșani, județul Vrancea”;  

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

Focșani nr. 493/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect 

tehnic de execuție  pentru realizarea obiectivului de investiții:„Relocare Monumentul 

Eroilor Regimentului 11 Artilerie în incinta Mausoleului Eroilor Sud, Bdul. București 

nr. 4-6”;       

30. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2018;  

31. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 și a anexei din HCL nr. 

82/2018 privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului bugetului local 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent, cu modificările ulterioare;  

Secţiunea a II-a – rapoarte, informări 

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

activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul I 2018 

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „dacă în legătură cu proiectele de pe 

ordinea de zi sunt discuții, de adăugat proiecte sau de retras proiecte!  

Vă rog d-nule Primar”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „mulțumesc domnule Președinte de 

ședință, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri,  stimați invitați, domnilor 

reprezentați ai mass-media. 

Având în vedere anumite situații sau solicitări care au survenit după emiterea 

dispoziției de convocare a ședinței de Consiliu local de astăzi, propun introducerea pe 

ordinea de zi a încă 4 proiecte, este vorba de : 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 20,00 mii lei din bugetul  

local al municipiului Focșani pe anul 2018 Colegiului Național Unirea Focșani în 

vederea participării echipei liceului la WORLD ROBOT OLYMPIAD, care va avea 

loc în Thailanda în perioada 16-18 noiembrie 2018;  

2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului  
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Focșani nr. 288/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada Poligonului din municipiul 

Focșani, județul Vrancea”;   

3. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 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 din municipiul Focșani, județul Vrancea”;   

4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza 

proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare alei 

Grădina Publică municipiul Focșani”;   

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „bună ziua. Mulțumesc d-nule Președinte de 

ședință. 

Doresc și eu, introducerea a trei proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, și anume: 

- proiect de hotărâre pentru atragerea în intravilanul municipiului Focșani a DJ  

205P pe segmentul Mîndrești Moldova, DJ204D Focșani, în lungime de 1 km., care 

este în administrarea Consiliului Județean Vrancea și este într-o stare deplorabilă și 

niciodată pe parcursul existenței lui nu a fost asfaltat și nu există nici un proiect pentru 

asfaltarea lui în viitorul apropiat. 

A doua propunere de proiect. Având în vedere desele greșeli, erori și confuzii în 

ceea ce privește adoptarea sau neadoptarea proiectelor de hotărâre supuse aprobării 

Consiliului Local, având în vedere absențele motivate sau nemotivate ale consilierilor 

locali de la ședințele Consiliilor de Administrație din care fac parte, propun: 

- la prezentarea dosarului de ședință, să se specifice în scris, în cadrul fiecărui 

proiect de hotărâre, care urmează a fi dezbătut, numărul de voturi necesar pentru 

aprobarea acestuia; 

- convocarea consilierilor locali în vederea participării consilierilor la ședințele  

Consiliilor de Administrație  din care fac parte, să se facă pe e-mail, prin aparatul 

propriu de specialitate a Consiliului Local cu cel puțin 48 de ore înainte, prezentându-

se în același timp și ordinea de zi. 

Neîndeplinirea acestor condiții   atrage după sine absolvirea de răspundere a 

consilierilor locali. 

Și următorul proiect, având în vedere faptul că în Cartierul Mîndrești, populația 

se încălzește cu lemne, care sunt din ce în ce mai scumpe și din ce în ce mai greu de 

procurat, având în vedere faptul că dreptul la viață și la sănătate este un drept 

fundamental prevăzut în Constituție, propun demararea procedurilor legale și 

manifestarea intenției Consiliului Local privind finanțarea extinderii conductei de 

gaze, din B-dul Brăilei până în Cartierul Mîndrești, și realizarea în acest cartier a rețelei 

de distribuție gaze naturale absolut necesare locuitorilor acestei zone. 

Anexez copii a 9 tabele cu locuitorii Cartierului Mîndrești care doresc realizarea 

rețelei de distribuție gaze naturale, cu finanțarea acesteia din bugetul Consiliului local”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: ”mulțumesc d-nule Președinte. Vreau să vă 

propun permutarea pe ordinea de zi a proiectului care prevede alocarea a aproape 

șaizeci de miliarde lei de la Dezvoltare și investiții pentru plata salariilor mărite ale 

Primarului și celorlalți subordonați. 
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Deci, de la punctul nr.31 la punctul ... să fie punctul 1 al ordinei de zi. 

Mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „le luăm în ordinea propusă de d-nul 

Primar, pentru a fi introduse pe ordinea de zi”. 

Se supun la vot cele 4 proiecte propuse a fi introduse pe ordinea de zi de d-nul 

Primar și anume: 

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 20,00 mii lei din bugetul  

local al municipiului Focșani pe anul 2018 Colegiului Național Unirea Focșani în 

vederea participării echipei liceului la WORLD ROBOT OLYMPIAD, care va avea 

loc în Thailanda în perioada 16-18 noiembrie 2018;  

2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului  

Focșani nr. 288/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada Poligonului din municipiul 

Focșani, județul Vrancea”;   

 

3. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 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 din municipiul Focșani, județul Vrancea”;   

4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza 

proiect  

tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare alei Grădina 

Publică municipiul Focșani” şi se  aprobă cu 19 voturi „pentru” . 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu : „să supunem la vot proiectele 

propuse a fi introduse pe ordinea de zi de d-nul consilier  Costel Bîrsan, unele sunt 

proiecte, altele sunt propuneri”.  

Nu se aprobă, cu 7 voturi „pentru”, un vot „abținere” din partea d-nului consilier 

Emanuel Gongu și 11 voturi „împotrivă” din partea d-nelor consilier: Mariana Miron, 

Valerica Bojoaică, Lauriana Ailincuței, d-na Cătălina Lupu și a d-nilor consilieri: Ionuț 

Mersoiu, Marius Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Mihai Petruț, 

Daniel Ungureanu, Radu Nițu”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „eu aș vrea să adaug ceva la 

propunerea colegului nostru d-nul Costel Bîrsan și anume că, Primăria și Consiliul 

Local al municipiului Foșani, asta trebuie să o știe toți cetățenii, își dorește foarte mult 

introducerea de gaze în Cartierul Mîndrești.  

Dar asta nu-i o joacă. Poate d-nul Bîrsan care se ocupă de gaze crede că este un 

lucru foarte ușor să tragi o țeavă de gaze la un apartament. 

Este o lucrare extrem de amplă, care implică niște costuri extraordinar de mari. 

Primăria are în vedere acest lucru. De la începutul mandatului nostru și a d-nului 

Primar bineînțeles, avem în vedere ca până la sfârșitul mandatului și în 2020 să 

demarăm procedura și să inițiem, de fapt procedura pentru introducerea unui sistem de 

alimentare cu gaze  în Cartierul Mândrești. Asta nu înseamnă că în anul 2020 va fi și 

funcțională. Dar un pas, pas cu pas se poate realiza acest lucru și este realizabil. 
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În al doilea rând cu propunerea dvs. pentru alipirea drumului județean, nu am 

văzut nici unul, cel puțin eu,  nu știu dacă și colegii mei, un raport, o … dacă ați întocmit 

un referat. 

Este un interes local atât de mare pentru municipiul Focșani?   

Ce beneficiu ar aduce drumul acesta!”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „permiteți d-nule Președinte”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „domnule consilier, s-a mai discutat 

problema cu acest drum, este în subordinea Consiliului Județean, este în proiectare, 

deci, se va realiza. Nu putem spune că mâine sau peste o săptămână sau peste o lună, 

este semnat contractul. D-nul Primar  a făcut lămurirea asta de acum trei luni dacă nu 

mă înșel pe această temă, deci se cunoaște”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vorbim și lămurim niște probleme 

pentru toți cetățenii municipiului Focșani și pentru doamnele și domnii consilieri care, 

văd că reluăm așa în continuu așa, niște subiecte numai de dragul de a vorbi, fără a ține 

cont de răspunsurile pe care noi le-am dat pe marginea acestui subiect. Este vorba 

despre Reabilitarea DJ 205P, pe care repet, acel drum județean este în administrarea 

Consiliului Județean Vrancea. Consiliul Județean Vrancea are deja semnat contract 

pentru reabilitarea acelui segment de drum domnule consilier. 

 Am primit un răspuns foarte clar și foarte ferm din partea Consiliului Județean 

în acest sens. Vă mulțumesc”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ deci, în primul rând, referitor la gazele din 

Mîndrești d-nule Iorga, eu știu foarte bine ce se întâmpălă acolo și știu bine că nu este 

o joacă de copii. Dar nici o așa mare inginerie așa cum pretindeți dvs.  

Cum se introduce o instalație de gaz în Cartierul Laminorul, unde locuiește și 

d-nul Mihai Nedelcu și d-nul Gongu, care s-au abținut la acest proiect, care este în 

favoarea mîndreștenilor, dar la proiectul dânșilor ... acolo unde locuiesc dânșii, nu ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „domnule, mă iertați … domnule 

consilier, mă iertați.  

Rugămintea mea este următoarea: să vorbiți prin mine, haideți să nu ne mai 

adresăm așa între noi, în sală … vă rog frumos.”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mă uit la dvs. ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „nu vă uitați la mine, ci vă adresați 

prin mine, vă rog”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „deci, o asemenea instalație poate fi făcută fără 

nici o problemă în 30 de zile, dacă există finanțare. În 30 de zile.  

Și apropos de joacă de copii d-nule Marius Iorga, eu știu ce vorbesc. 

Referitor la DJ 205P, eu am un proiect de hotărâre depus la ... aici la Primărie 

din 11.09.2017.”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „aveți răspuns domnule”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „d-nule Primar, dvs. ne tot aburiți, de atunci 

există. 

Dați-ne și nouă contractul în care este semnată execuția pe acest tronson. 

Adică Jorăști-ul, comuna Vînători, au reușit să atragă în intravilan porțiunea lor 

de drum către Șoseaua Surăii, să-l asfalteze și să aibă condiții corecte ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... este asfaltat de ...”. 
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D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... domnule, eu am date în care el a fost asfaltat 

de comuna Vînători și retrocedat înapoi Consiliului Județean. Lucru pe care-l putem 

face și noi. 

Eu nu vă înțeleg de ce vă opuneți!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „sunteți în eroare”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „ok, sunt în eroare, bun. Hai să-l facem d-nule 

Primar că de atâta vreme ... apropos, dați-mi voie că nu am terminat.  

Cu gazele  de la Mîndrești, că spuneți că de 2 ani de zile ... Domnule, din 2000, 

din 2000 de când d-nul Primar Bacinschi a luat primul mandat. Asta a promis 

mîndreștenilor. 

Deci, până în ziua de azi sunt 18 ani, nu 2 ani! ”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc d-nule Președinte.  

Voiam să vă atrag atenția, la proiectele d-nului Bîrsan, s-a votat … 7 consilieri 

au votat „pentru”, 11 „împotrivă” și o „abținere”. D-nul Gongu a votat „abținere”. 

Și dacă tot ați fost împotriva proiectelor de hotărâre ale d-nului Bîrsan, pe care 

a vrut să le promoveze astăzi în ședința de Consiliu, țin să vă reamintesc că există 

proiecte de hotărâre deja aprobate, și vorbesc de un proiect de hotărâre din 19.10.2017, 

d-nule Președinte de ședință, care nici în ziua de astăzi nu a fost pus în aplicare. Și 

conform art.2, Comisia despre care face referire proiectul, trebuia să se înființeze la 

dispoziția Primarului și executarea hotărârii trebuia să fie asigurată conform legii de 

către Primarul Municipiului. 

Și vorbesc de proiectul, Constituirea unei comisii pentru implementarea 

proiectului Arta în spațiul public al municipiului Focșani, privind remodelarea vizuală 

prin intervenții de expresie artistică a unor clădiri în spațiul public al Municipiului 

Focșani.  

Și vreau să-mi spuneți de ce nu s-a pus în aplicare hotărârea din 19.10.2017!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „asta puteam să o vorbim la 

declarații politice, la diverse. 

Eu am … înainte de a intra în ordinea de zi, și pentru a se clarifica și cu ce a 

propus d-nul consilier Tănase, rog foarte respectuos pe toată lumea din sală, consilieri 

prezenți să fie atenți la proiect, să vorbească pentru proiect și să ridice mâna atât la 

„pentru”, „contra” sau „împotrivă”. 

Deci, dorim să contabilizăm foarte bine aceste voturi, să nu avem probleme, cum 

a fost și situația asta acum. Vă rog foarte mult. Așteptăm 3 minute, dacă vreți să votați 

așa … văd că greu ridicați mâna … deci, dorim să fie foarte clar. 

D-nule consilier Tănase, v-aș face precizarea, la Legea nr.215, art.38, dezbaterea 

problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi 

aprobată. 

Deci, rugămintea mea este să așteptați …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... asta încă nu era aprobată. Dvs. spuneți de 

aprobată ... asta nu era aprobată, deci se poate face o permutare. 

Dar, supuneți-o la vot!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „vreți să o supun la vot ? 

Suneți de acord, de la poziția nr. 31 …”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „... era vorba de șaizeci de miliarde lei care 

se mută de la investiții pentru salarii”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „proiectul la ce număr era ? De la 31 

la punctul 1”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „la 31.  

Mi se pare un proiect important și de asta ... ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „uitați ce copii minunați avem aici, 

de 10, și dvs. vreți să …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „d-nule Președinte, lăsați chestiile astea”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu : „supun la vot, cine este pentru 

mutarea proiectului nr.31 la punctul nr.1”. 

 Nu se aprobă, cu 7 voturi „pentru”, un vot „abținere” din partea d-nului consilier 

Emanuel Gongu și 11 voturi „împotrivă” din partea d-nelor consilier: Mariana Miron, 

Valerica Bojoaică, Lauriana Ailincuței, d-na Cătălina Lupu și a d-nilor consilieri: Ionuț 

Mersoiu, Marius Eusebiu Iorga, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Mihai Petruț, 

Daniel Ungureanu, Radu Nițu. 

Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea sa și se aprobă cu 12 voturi 

„pentru” și 7 voturi „abținere” din partea d-nelor consilieri: Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea și a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca, 

Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, Neculai Tănase.  

Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018, a sumei de 8,00 

mii lei pentru acordarea de stimulente financiare absolvenților de liceu care au 

obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018; 

D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „mulțumesc d-nule Președinte. 

În primul rând, d-nule Secretar, o chestiune tehnică, vă rog să mi-o explicați. 

Știți că acest proiect a fost întocmit în baza a 2 solicitări din partea consilierilor 

PNL și din partea consilierilor ALDE-PSD. Observ că rezoluția  pe care ați dat-o 

proiectului de hotărâre întocmit de colegii noștri a fost în data de 6.07.2018, la două 

zile după înregistrare. 

Rezoluția pentru proiectul înregistrat de consilierii PNL a fost dată în aceeași zi 

cu data înregistrării. Tehnic vorbind, dacă puteți să-mi explicați de ce este discrepanța 

aceasta de 2 zile”! 

Ca numere de înregistrare, unul este mai devreme, altul este mai târziu. Sunt 53 

de numere date în 10 minute!”. 

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

nr.56773, prin d-na Drumea Alina, d-nul Buzoi, d-na Drumea, Ciocoeaș, Dobre și 

Filimon semnează această …” . 

D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „... nu, mă refer la rezoluția dvs.”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „da. Eu 

pun rezoluții pe toate hârtiile pe care le văd, în ziua în care le văd …”. 

D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „... am înțeles ...”. 

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

4.07.2018, asta înseamnă că …”. 
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D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „... era o problemă la el, sau ce 

...”. 

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

nici un fel de problemă. 

Uitați-vă un pic, cred că au xeroxat colegii mei … există un ștraif prin care d-

nul Primar mi-a repartizat lucrarea, și nu am văzut-o în aceeași zi. Asta nu înseamnă 

că dacă le văd în ziua în care le văd, pun data … 

 D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „... d-nule Secretar, am înțeles. 

Noi nu am văzut ce aveați dvs. de la d-nul Primar, nu aveam la mapă ...  ”. 

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

fost înregistrate, solicitări în aceeași zi, doar că la mine a ajuns la o distanță de 2 zile 

acea solicitare”. 

D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „și în al doilea rând voiam să 

felicit și eu pe cei 8 elevi care au luat media 10”. 

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

cu toții domnilor consilieri, de asta i-am și invitat”. 

D-nul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „mulțumesc”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „voiam să spun că, până la urmă nu contează 

cine face aceste proiecte. Este foarte bine că am reușit să premiem acești copii 

merituoși, însă, încă odată constat că  d-nul Secretar care face politică, are orbul găinii 

atunci când nu trebuie. 

Deci, un proiect care a fost inițiat de către PNL, la 2 zile vine și PSD-ul și după 

aceia vine și spune că nu a văzut proiectul nostru. 

Este o chestie care este penibilă”. 

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

am discutat, cum nu am discutat niciodată, și în fața camerelor mi-o asum și o spun 

domnule consilier.  

Dacă vreți să fim cuviincioși și să ne purtăm respectuos unul cu celălalt, o putem 

face. 

Dacă vreți să aruncăm cu noroi în public o putem face.  

Faptul că sunt înregistrate în aceeași data, asta nu înseamnă că am greșit cu 

nimic. Este dovada numerelor din 4.07.2018, repet 56720, da. Din 4.07.2018 este 

solicitarea celor de la PSD, a Grupului PSD, la câteva numere distanță, 56773 din 

4.07.2018 aveți dvs. înregistrarea. Care este problema domnule consilier? 

Vă rog să nu mai faceți afirmații …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… problema este ca să nu mai faceți politică 

…”.  

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

„domnule consilier, eu îmi asum ceea ce spun. Și faptul că vă pun la mapă hârtiile 

xeroxate așa cum au fost înregistrate în instituție nu face decât să demonstreze buna 

credință. 

V-aș ruga respectuos să nu mai faceți astfel de afirmații pentru că dacă aseară  

mi-am rezervat dreptul să tac, în plen, atunci când se filmează, nu o s-o mai fac. Și îmi 

rezerv dreptul, ca și dvs. de altfel …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ … nu mai faceți domnule politică …”. 
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D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: „ … nu 

domnule consilier, eu fac administrație”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „doamnelor și domnilor consilieri, 

haideți să dăm acestor minunați elevi senzația că sunt într-un ... că trăiesc într-un oraș 

civilizat. 

Vă rog d-nule Președinte, supuneți la vot”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „eu vă spun sincer … doamna 

consilier, dacă mai aveți pe problema asta, nu altceva. 

Rugămintea mea este următoarea: nu mai suntem rivali, au fost și cei de la PNL 

și cei de la PSD, eu cred că acești copii merită felicitări și vreau să vă spun că știu pe 

cineva de aici din sală care are 10 de foarte mulți ani, adică, numai 10. 

Ce mai doriți să spuneți, doar să-i felicitați!  

  D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „domnule Președinte de ședință, 

mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și după cum am spus, nu cred că ar trebui să vorbiți 

dvs. atât de mult cât consilierii care se înscriu la cuvânt și vă rog să fiți atent la ceea ce 

vrem să spunem. 

 Da, voiam să felicit inițiativa colegilor de la PSD-ALDE care au îmbrățișat 

inițiativa consilierilor liberali de anul trecut, nu știu dragii copii care au absolvit, dacă 

știu că anul trecut a fost o singură elevă de 10 în tot județul Vrancea pe care au omis-

o. Fiind singura mă gândesc, și noi am propus, Grupul consilierilor PNL, să o premiem 

cu cinci mii lei, da. Lucru care ... colegii de la putere, de altfel, au micșorat suma la o 

mie de lei ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „ … asta nu mai este de actualitate. 

Mulțumim”. 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 283.  

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu :„vă rog dragi copii de nota 10, să 

poftiți aici, să vă înmâneze d-nul Primar CEC-urile. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „vă mulțumesc domnule Președinte. 

Este o bucurie și o onoare să avem copii minunați, elevi talentați și care ... lăsând 

la o parte toate aceste lupte pentru munca voastră, voi sunteți cei care meritați 

chestiunea asta. Nu merită nici PNL-ul, nici PSD-ul, dvs. meritați și vreau să vă felicit 

pentru asta. Iar toate dezbaterile astea sunt puierile și sunt convins că dacă s-ar fi făcut 

la o sesiune de bacalaureat nu ar fi luat notă de trecere. Vă mulțumesc și dați-mi voie 

acum să semnez CEC-urile.  

Este vorba despre un CEC, deocamdată în valoare de 1000 lei pe care îl acordăm 

fiecăruia dintre dvs., urmând ca după elaborarea tuturor procedurilor legale să primiți 

și banii efectiv. 

 Dau citire listei cu absolvenții de liceu care au obținut media 10 la examenul 

național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018 pentru acordarea de stimulente 

financiare: 

1. ARDELEANU G.G. ALINA-ANDREA - prezent 

2. DUMITRAȘCU V. ANDREEA - prezent 

3. FRUNZĂ O. ȘTEFANIA - absent 
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4. IANCU D.N. ALEXANDRA - prezent 

5. MĂCIUCĂ C. ALINA-TEODORA - prezent 

6. MARIN S. BIANCA-ELENA - prezent 

7. PAVEL M. ALINA-MĂDĂLINA - absent 

8. PLEȘA-PĂTRĂȘCAN S. RALUCA-ELENA – prezent. 

Vă așteptăm cu rezultate deosebite și pe mai departe,  la facultate, și acolo unde 

veți merge, să duceți cu mândrie numele orașului Focșani. Vă mulțumesc și vă doresc 

mult succes”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „vă dorim succes”. 

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

Documentației tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate, a indicatorilor 

tehnico-economici și a descrierii investiției propuse a fi realizată prin proiectul 

„Reablitarea, modernizarea și extinderea serviciului de iluminat public în 

municipiul Focșani – nivelul 1 de prioritate”; 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „acest proiect, din punctul meu de vedere are 

mari carențe și anume: indicatorii de proiect, capacitățile. Nu sunt specificate prețurile 

per bucată. Ne înșiră aici o listă, corpuri de iluminat, o mie și nu știu câte bucăți, stâlpi, 

brațe, acumulatori, panouri fotovoltaice, dar nu se specifică prețul la fiecare în parte, 

să avem o idee, de fapt valoarea materială la ceea ce se face și celelalte costuri. 

Cu acest iluminat public după cum se știe, a fost o întreagă aventură. Începând 

din perioada când era la Serviciul de Dezvoltare ... la Direcția de Dezvoltare și domnul 

Primar, nu putea să găsească doi electricieni în municipiul Focșani ca să realizeze acest 

iluminat. Ca atare, ne-a promis ca dacă-l trecem la CUP Salubritate o să rămână în 

cadrul Primăriei și nu o fie externalizat, ceea ce nu s-a întâmplat și ca atare eu nu voi 

vota acest proiect”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „mulțumesc domnule Președinte. Exact cum 

spunea d-nul Bîrsan, s-a făcut acea externalizare pe bani foarte mulți, patruzeci de 

miliarde de lei, acum, mie mi se pare că se suprapun cheltuielile. Păi facem 

externalizare, dăm unei firme … facem externalizare fără să se știe … pe înserate așa, 

fără să știe toți consilierii, dăm unei firme o grămadă de bani și acum venim să facem 

ceea ce trebuia să facă acea firmă, două sute de miliarde de lei. 

Deci, aici trebuie să știe focșănenii  că lucruri nu sunt chiar în regulă cu acești 

bani. Sunt suspiciuni foarte mari vis-à-vis de aceste cheltuieli. Duble cheltuieli. Păi,  ce 

nu le-ați lăsat externalizarea … de ce ați mai făcut-o, trebuia să o lăsăm la Focșani și 

făceam investiții, nu! 

Deci, e o joacă cu banii contribuabililor, cu banii focșănenilor. Mulțumesc”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „minciuni, minciuni, minciuni. 

Stimați focșăneni, nu trebuie să mă adresez consilierilor liberali că oricum mă 

adresez degeaba de fiecare dată. 

Vreau să vă spun două chestiuni elementare, simple.  

Am externalizat întreținerea sistemului de iluminat public și nu l-am externalizat 

noi, l-a externalizat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare și Iluminat 

Public Focșani-Golești-Cîmpineanca-Vînători-Milcovul, pe de o parte.  

Toată această externalizare s-a făcut în temeiul legii și nu s-a făcut la lumina 

nopții domnule consilier. Lumina minții nopții e în altă parte dar, nu mai contează. Dar 
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... și pot să vă spun că acea procedură a fost verificată de ANRSC, avem notă de control 

pe care v-am mai prezentat-o cu alte ocazii. A  fost contestată la CNSC, ne-a dat câștig 

de cauza CNSC-ul. A fost contestată la Curtea de Apel Galați, ne-a dat și acolo câștig 

de cauză Curtea de Apel Galați. Deci sunt atâtea instanțe care s-au pronunțat asupra 

realității și veridicității ... și legalității externalizării acestui serviciu. Repet, este doar 

un serviciu de întreținere. Și nu este vorba de treizeci de miliarde ... de patruzeci de 

miliarde, este vorba de douăzeci de miliarde. Și nu este vorba de o dezvoltare a 

serviciului de iluminat public, ci este vorba doar de o întreținere. E greu să înțelegeți 

dvs. ce înseamnă întreținere, ce înseamnă dezvoltare ș.a.m.d.  

Prezentul proiect pe care noi l-am propus astăzi pentru ... pe care eu l-am propus 

astăzi privește de fapt ... pentru un sector din municipiul Focșani ... căci, dacă citim cu 

atenție., este vorba de nivelul unu de prioritate. Principalele artere de circulație din 

municipiul Focșani să fie modernizate și să fie instalat un sistem total nou de iluminat 

public ce va fi finanțat prin fonduri europene. 

Contribuția noastră a Primăriei municipiului Focșani, a Consiliului Local la acest 

proiect este doar de 2%. 

Deci, noi ceea ce vrem să facem, este să atragem fonduri europene pentru a 

moderniza. Ceea ce am făcut este pentru a întreține. Sunt lucruri diferite domnule 

consilier”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „d-nule consilier Bîrsan, dacă aveți 

ceva noutăți. Dacă nu, vă rog  ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... noutăți sunt ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „... vă rog să ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... noutăți sunt, stați liniștit. 

Apropos de minciuni, domnul Primar văd că este expert în de-astea!. 

Păi, domnule Primar, dvs. aici ați promis, și aducem procesele verbale, ați 

promis că nu veți externaliza niciodată acest serviciu de iluminat public.  

Când noi am propus să fie externalizat la ENET, dacă dvs. nu erați în stare să 

găsiți doi angajați, doi electricieni care să se ocupe de întreținere, noi am propus să se 

ducă la ENET. Cei de acolo au specialiști, au licență ANRE, știu ce fac și ...   ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „... domnule, vi s-a spus cu ENET-

ul ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... domnule, lăsați-mă să termin. 

Deci, așa s-a promis și domnul Primar nu s-a ținut de cuvânt, ca de altfel în multe 

alte dăți, da!  

Și dacă vreți domnule Primar, vă aduc dovada, că sunt procese verbale. Și știți 

dvs., cum spunea un gânditor: Nu-mi pasă până la urmă că m-ai mințit, dar, altă dată  

nu te mai pot crede”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „domnule consilier, hotărârea de 

externalizare a serviciului a fost luată de către ADI, nu a fost luată de către mine, să 

înțelegeți, este diferență. Noi, am dat spre administrare Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară  acest serviciu. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a aprobat externalizarea acetui serviciu, 

nu l-am externalizat eu! Punct, este o mare diferență și este o mare dezinformare pe 

care o faceți. 
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Doi la mână. ENET-ul nu avea niciodată autorizație ANRSC  pentru întreținerea 

sistemului de iluminat public. Mai mult decât atât, știm foarte bine cu toții că ENET-

ul trece printr-o situație financiară dificilă. Înregistrează obligații restante foarte mari 

la bugetul de stat și drept pentru care ar fi trebuit să ajungem într-o situație în care nu 

puteau să-și exercite toate aceste activități. Mai mult decât atât, nici măcar nu 

îndeplinea condițiile să obțină licență de la ANRSC și nu ANRE, domnule consilier. 

Vă mulțumesc”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „domnul Primar minte în continuare, da!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „domnule, opriți-vă că vorbesc eu! 

Domnule eu sunt președinte de ședință vă rog mult! 

Nu vă mai dau voie. Să vă spun și de ce! Nu v-a pronunțat numele domnul Primar 

și nu aveți voie să ... ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... domnul Primar cu mine a vorbit. 

Domnule Primar, păi vedeți dvs., de aceea ați dat-o la Salubritate, pentru că dvs. 

știați de dinainte că se va forma ... Domnule Primar, dvs. știați foarte bine că se va 

constitui acea asociație și din această cauză ați transferat acolo la ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „... domnule, ați spus-o de cinci ori, 

vă mulțumim frumos”. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi 

„pentru” și 7 voturi „abținere” din partea d-nelor consilieri: Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea și a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca, 

Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, Neculai Tănase, devenind hotărârea nr. 284.  

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

participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – 

autobuze electrice”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor 

legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a 

protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice 

ocazionale;   

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „este un lucru bun din punctul meu de vedere 

achiziționarea acestor autobuze electrice, este chiar foarte bun, de bun augur și să 

sperăm că nu sunt ultimele. 

Dar, eu am aici două observații și anume: domnul Primar, pentru că dânsul este 

inițiatorul acestui proiect ne spune așa, la art.6: 

- Aceste autobuze vor fi achiziționate  în cuantum de cincizeci și patru 

milioane  

lei treisute cincizeci și unu optsuteoptzeci și patru lei din care Primăria, Consiliul local 

achită 2% ... minim 2% din valoarea eligibilă, în valoare de un milion optzeciși șapte 

de mii ș.a.m.d.  

Păi, Ministerul în contract spune așa: 20 de autobuze în valoare de patruzeci și 

șapte de mii ... patruzeci și șapte de milioane șase sute mii lei. Cinci stații de încărcare 

rapidă, în valoare de două milioane nouăsute șapte zeci, douăzeci de stații de încărcare 

lentă de două mii nouăsute șaizeci.  

Păi, dacă le adunăm pe astea, banii pe care-i dă Ministerul și banii pe care-i dă 

Primăria, se pare că domnul Primar a greșit la artimetică. Dă de fapt cincizeci și patru 

de milioane șasesute șaptesprezece mii lei. Păi, la cincizeci și patru de milioane 
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șasesute șaptesprezece, la cincizeci și patru treisute cincizeci și unu, este o diferență de 

douăsute șaizeci și cinci osuta cincizeci și trei lei. 

Domnule Primar, mai vedeți cum stați cu artimetica!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „domnule, vă rog să vă opriți, am 

înțeles”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „vă mulțumesc domnule Președinte.  

Țin să-l felicit pe d-nul Director Diaconu. Este un proiect minunat. Să sperăm că  

este un început, să sperăm că vor urma și celelalte până … știu, sunt treizeci și trei de 

mijloace de transport în comun în momentul acesta, poate vor fi schimbate toate. 

D-nule Diaconu, aș avea două întrebări pentru dvs. dacă-mi permiteți! 

Acele douăzeci și cinci de stații de încărcare, cele cinci rapide și cele douăzeci 

normale ar putea fi oarecum folosite și de agenții … de persoane … de cetățenii 

orașului Focșani, și chiar de firmele care s-ar gândi să achiziționeze astfel de … chiar 

și de autoturisme ? 

Deja știm că este  și un autoturism electric în Focșani, un taxi !”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „nu domnule, vă spun și dvs. cum o 

să mai spun și la alți colegi. Dacă vreți să vorbiți cu cineva ... deci, în primul rând vă 

adresați președintelui de ședință și noi încuviințăm dacă d-nul Diaconu sau alt director 

sau cine este în sală aici ... haideți să nu încercăm să ...”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… am înțeles. Domnule Președinte, vreți 

să-l  

rugați pe domnul Director, dacă acele stații de încărcare pot fi folosite și de cetățenii 

orașului Focșani …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „... am înțeles. Prima situație, 

domnul Primar să clarifice cu ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „la anexa nr.3, la proiectul de hotărâre 

de astăzi aveți indicatorii tehnico-economici. Acelea sunt valori estimative, propuse de 

către Ministerul  Dezvoltării, la care noi am venit cu sumele reale. Sumele reale care 

sunt trecute în acest tabel de la Anexa nr.3.  

La aceste valori care le-au transmis Ministerul Dezvoltării se adaugă: cheltuieli 

de informare și publicitate osută cincisprezece mii lei, cheltuieli cu salariile, osută 

șasemii lei, cheltuieli cu avize și acorduri necesare pentru instalarea stațiilor de 

încărcare, șase sute mii lei.  

Suma este într-adevăr cea reală, nu chiar cum ați spus-o dvs. Cincizeci și patru 

mii treisutecincizeci și unu optsuteopt zeci și patru, cea care a fost trecută în proiectul 

de hotărâre este corectă domnule consilier ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „domnilor consilieri, sunteți de acord 

să-i dăm cuvântul d-nului Director Diaconu Ion, să prezinte ce a spus d-nul ... vă rog  

domnule Director!?”. 

D-nul Director Ion Diaconu: „cele douăzeci de stații de încărcare lentă sunt la 

trei optzeci, deci nu vor fi folosite pentru ... pentru că au capacitatea foarte mare, 

undeva la patruzeci de kw. pentru fiecare autobuz. Iar pentru cele care sunt cu încărcare 

rapidă, sunt undeva pe un stâlp, la ... care se ridică ca la troleibuz niște ... care fac 

alimentarea. Deci nu sunt pentru autoturisme. 
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În primul rând sunt puterile foarte mari. Cea de încărcare rapidă este undeva la 

trei sute kw., pentru că trebuie să încarce într-un termen de șase, șapte minute, foarte 

multă energie ... ”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „… ok, să înțelegem că cetățenii cu mașinile  

mici nu, dar, alți agenți economici care fac transport public extern, în Focșani sau în 

exteriorul Focșani-ului, se pot folosi de acestea ? 

Așa poate-i stimulăm pe ceilalți, să achiziționeze și ei”. 

D-nul Director Ion Diaconu: „da”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „aș vrea să mai fac o singură remarcă. Știți 

că  

în Focșani sunt două stații de autobuz care nu au nici un fel de protecție. Este cea de la 

Dogan, de la Capelă … ”. 

D-nul Director Ion Diaconu: „... vreau să vă contrazic. Sunt mai multe să știți!”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „acestea două mi-au fost zise, și cea de lângă 

Catedrala nouă. Ar trebui făcute totuși că sunt …”. 

D-nul Director Ion Diaconu: „... în proiectul acesta care se derulează tot pe  

fonduri europene, știți că  sunt foarte multe stații care vor fi modernizate ... ”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „ ... am văzut ... se va face și acolo ...”. 

D-nul Director Ion Diaconu:„ ... se vor face. 

Acum ca să vă spun, să nu credeți că este meritul meu. Meritul este al celor de 

la fonduri europene. Eu nu am făcut decât să dau niște date ... am lucrat cu ei într-

adevăr dar, repet, nu este meritul meu legat de proiectul din ziua de astăzi.  

Este și meritul Ministerului Dezvoltării, pentru că ceea ce vedeți dvs., cele 

douăzeci de autobuze sunt suplimentare față de cele care au fost stabilite din planul de 

mobilitate urbană. Deci, este în plus decât ceea ce ne-am stabilit noi”. 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 285.  

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi:   proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 197/2018 privind 

aprobarea efectuării investiției și încheierii contractului de cofinanțare pentru 

acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea 

conductei de distribuție pentru străzile Militari, Mugur, C-tin Brîncoveanu, 

Laminorului, Fundătura Militari, cu modificările și completările ulterioare;  

D-nul consilier Neculai Tănase: „după ce am văzut mai înainte că pentru 

Mîndrești se găsesc tot felul de proceduri pentru a amâna punerea … sau mă rog, 

extinderea rețelei de gaz de la Mîndrești, se găsesc tot felul de proceduri din astea, că 

nu se poate. De 18 ani, văd că la Laminorul s-a putut. Este foarte bine că s-a putut, însă 

de ce!  

Eu unul aș vrea să vă rog o singură chestie și sugerez la doi colegi de-ai noștri, 

Nedelcu și Gongu să nu voteze pentru că sunt într-o incompatibilitate morală. 

Mulțumesc”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „vă mulțumesc. 

D-nule Neculai Tănase, Neculai vă numiți, nu Nicu. D-nule Neculai Tănase, 
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suntem douăzeci și unu de consilieri locali, corect, știți să numărați, da, până la 21! 

Asta înseamnă că dacă se vrea o investiție pe o stradă, și acolo stă un consilier, să nu 

se facă? Doar pentru că dvs. … da, locuiesc pe str. Militari și am spus și data trecută și  

d-lui consilier Bîrsan, dacă dorește, eu îmi dau demisia în momentul acesta, doar să 

votați ceilalți.Vă convine așa d-nule Tănase?  Văd că sunteți mereu critic la adresa 

mea !”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „voiam să vă spun că, dacă locuiesc la 

Mîndrești, să intrați și la Mîndrești”. 

D-nul consilier  Emanuel Gongu: „domnule, m-am opus eu să se facă un 

proiect  

cum trebuie. Și chiar l-aș ruga pe d-nul Bîrsan, pentru că eu și cu d-nul Nedelcu ne-am 

ocupat de strângeri de semnături și am mers la minus 7 grade, la minus 8 grade, din 

poartă în poartă să … mulțumesc că mă lăudați. 

Deci, nu mai încercați să mă atacați. Da, voi vota acest proiect pentru că cetățenii 

au nevoie și când va veni și rândul Mândrești-ului, cu siguranță voi vota cu două mâini 

și țineți minte ce vă zic, cu două mîini voi vota. Vă mulțumesc domnule care sunteți în 

totalitate împotriva mea”.  

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „vă mulțumesc. Domnule consilier, o să aveți 

și dvs. ... aveți și ocazia să vorbiți, o să aveți și ocazia să vă faceți lucrarea acolo la 

Laminorul, bănui că asta o să vă bucure și o să vă ajute în bunăstarea dvs. și a propriei 

familii deci, nu cred că este un lucru rău. 

În primul și în primul rând, nu ne-am opus proiectului de investiție la Mîndrești, 

din contră, v-am spus că susținem proiectul acesta dar să se facă exact cum scrie la 

carte, pas cu pas, nu haotic, nu să facem propagandă electorală. Vom urma aceiași pași 

cum s-a urmat și la Laminorul și într-adevăr, împreună cu ceilalți colegi vom vota și 

proiectul acela fără nici un fel de problemă. 

Domnule, noi nu suntem împotriva cetățenilor, nu suntem împotriva 

focșănenilor, cum de altfel se și observă. Până acum tot ați fost împotrivă. Așa că eu 

vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și o să vedem acum dacă o să votați pentru 

cetățenii de la Laminorul. Vă mulțumesc … dacă aș fi fost așa, trebuia să mă opun. 

Dacă sunt în incompatibilitate așa cum ați spus dvs. ar fi trebuit să nu am nevoie de 

canalizare, să nu am nevoie de apă pentru că … sunt consilier și atunci era clar”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „pot să iau cuvântul domnule Președinte?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „haideți că ne întindem la vorbă și 

deja am ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „mulțumesc domnule Președinte. Vreau să vă 

spun că noi nu ne-am opus de la bun început acestui proiect, ba chiar am accentuat și 

am spus că aceste proiecte ar trebui să se extindă la nivelul întregului municipiu, nu 

numai la Laminorul. Dar, vedeți dvs. de ce atâtea coincidențe, unde este cineva, hop, 

se introduc gaze. Unde este altcineva se asfaltează strada. Unde este altcineva, nu știu 

ce se mai face  ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „... vorbim pe gaze sau vorbim pe 

asfalt acum!”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „pe asfalt vorbim, și pe gaze vorbim ...”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „... vă rog domnule consilier să 

vorbiți pe proiect”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „d-nule Nedelcu ... nu mă lasă să vorbesc ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „... domnule consilier vă mai spun 

încă odată, vă rog eu foarte mult, vorbiți cu mine și vorbiți pe proiect, vă rog eu foarte 

mult... ”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„... vă rog eu să fiți la fel de insistent și cu ceilalți 

colegi. În primul rând, d-nul Nedelcu ... mă uit la domnul Președinte că asta-i situația 

... fiindcă mi-a dat replica, eu gazele la Laminorul, nu am votat pentru acest proiect, să 

introduc eu gaze acolo. Are cine, e colegul dvs. din dreapta, nu mă bag eu acolo, nu am 

nici o problemă, nu de asta am făcut-o da. Eu chiar cred cu toată ființa mea că acești 

cetățeni merită și ei o viață mai bună, indiferent unde sunt, la Laminorul, la Mîndrești, 

în Bahne sau în altă parte”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „doamnelor și domnilor consilieri, știți 

foarte bine că acest subiect cu aducțiunea de gaze a fost discutat de foarte mult timp ... 

iar faptul că noi ... eu vorbesc de ceea ce am făcut noi, echipa din Primăria municipiului 

Focșani pentru acest lucru, din momentul în care am preluat eu mandatul împreună cu 

dvs. cu toți, da.  

Haideți să nu mai discutăm despre ce s-a făcut acum 20 de ani, 30 de ani  ș.a.m.d.  

Iată că acum suntem într-o fază avansată pentru acest cartier, și nu numai pentru 

acest cartier, este vorba inclusiv, o vom avea și pentru str.Panduri și Bahne ... Aleea 

Căminului și ... 

Am inițiat această procedură ... este o procedură, nu atât de simplă precum 

spuneți dvs. d-nule consilier Bîrsan. Și dvs. ar trebui să știți, dar vă place să discutați 

așa, să dezinformați. Sunt de acord cu dvs., și am discutat aici împreună cu toți colegii, 

să inițiem o campanie de stângerea cererilor. Nu este suficient să strângem doar 

semnături. Sunt niște cereri, niște formulare tip pe care cei de la DISTRIGAZ le 

solicită. Fără aceste cereri prin care să avem, nume, prenume să avem efectiv ... trebuie 

să vă uitați în spatele acestui proiect există o schiță pe care au transmis-o cei de la 

DISTRIGAZ SUD REȚELE pentru că ei, în funcție de solicitanți fac proiectul. Iar noi 

astăzi aprobăm o valoare. 

Noi dacă facem proiectul, facem acest proiect de hotărâre, pe care dvs. l-ați 

propus astăzi pentru Mândrești, fără să avem în spate aceste cereri, fără să avem aceste 

valori, fără să avem toată documentația necesară, nu este de nici un folos acel proiect. 

Deja s-a inițiat procedura de strângere a cererilor. D-nul consilier Radu Nițu, și 

îi mulțumesc pe această cale, a distribuit în Cartierul Mîndrești formularele de cerere, 

urmează să le completeze toți cetățenii. Deci se urmează aceiași pași care s-au urmat și 

la str.Lamoinorul, Militari ș.a.m.d.  

Deci, fără aceste cereri stimați cetățeni noi nu putem să inițiem nici un fel de 

procedură. Și va urma să facem o discuție cu dumnealor, să aducă cererile. În momentul 

în care le avem strânse le trimitem la DISTRIGAZ, dumnealor fac o analiză, fac un 

proiect, ne transmit valoarea estimată a lucrărilor  și în baza valorii estimate a lucrărilor 

ne angajăm sau nu să intrăm, să cofinanțăm acele lucrări, așa cum facem și acum. Și 

dacă vă uitați cu atenție, acesta este un lucru care este de râsul  României, să spunem 

așa. 



20 

 

Deci,  ditamai firma spune că nu este de acord să facă investiția dar, valoarea 

investiției este de cincisute patruzeci și șapte de milioane  ... cincisute patruzeci și șapte 

mii lei, din care dumnealor suportă doar o mică parte, restul ... până la cincisute treizeci 

și șase mii lei este suportată de Consiliul Local. Asta este România. 

După ce finanțăm această investiție,  știți foarte bine, rețelele vor fi trecute în 

proprietatea acestui furnizor. Asta este legea din România privind gazele naturale. Vă 

mulțumesc. 

Nu ne opunem, dimpotrivă, am inițiat procedura pentru a introduce gaze și în 

Mândrești. Vă mulțumesc.”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „domnule Primar, aș vrea să spun 

tuturor consilierilor și celor prezenți în sală că această problemă a fost, cum a spus d-

nul Bîrsan pusă, dar, personal și alți colegi de-ai noștri, ne-am implicat și dvs. v-ați 

convins sâmbătă, într-o parte a Mîndrești-ului, că Mîndrești-ul are trei sate, d-nule 

Bîrsan știți, sunteți născut acolo, și vreau să spun tututor aici că Mîndrești-ul va avea 

gaze, dar nu așa pe o hârtie care, nu știm cât costă, cât sunt costurile, proiectarea, deci, 

vom face aceste probleme. 

Personal am insistat la domnul Primar și va fi prezent la Mîndrești la discuția cu 

cetățenii. 

Domnule consilier, vă asigur că Mîndrești-ul va avea gaze. Când și cum, trebuie 

să facem analize concrete și Mîndrești-ul va avea gaze. Așa cum are trotuare ca lumea, 

așa cum are străzi ca lumea, așa cum în fiecare zi ... auzi, școala aia este a d-nului 

Bîrsan, este neamul lui d-nul Bîrsan acolo la școala aia”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „dați-mi voie ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „... domnule, vorbim la Diverse”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „domnule Președinte, apropos de dezinformare 

ce vorbea domnul Primar.  Domnilor, eu cunosc foarte bine procedura, și nu ați fost 

atent domnule Președinte.  

Deci, proiectul de hotărâre pe care eu l-am citit, bag seamă că dvs. vă gândeați, 

nu știu unde ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „... vorbiți la subiect domnule ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „proiectul de hotărâre spune că se inițiază 

intenția Primăriei și a Consiliului Local pentru finanțarea, da ... deci, este o intenție. 

Dvs. când spuneți că se fac nu știu cum, nu știu cum se dreg ... eu cunosc foarte bine 

procedura domnule Primar. 

Dacă vreți, discutăm pe procedură, cum vreți dvs. și nu este cum ziceți dvs., este 

parțial cum spuneți. 

Deci, un sistem de gaze naturale se introduce doar cu condiția minimă ca în 

fiecare stradă, la capătul străzii, să fie o singură cerere și se poate. Se poate domnule 

Primar. Da domnule Primar, repet încă odată, poate nu înțelegeți. 

Deci, în capătul fiecărei străzi, o singură cerere ...”.   

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „... domnule consilier, am înțeles...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... dați-mi voie, și se poate, da! 

În ceea ce privește legile, că dvs., noi, Primăria, Consiliul Local finanțăm 

ș.a.m.d., așa sunt legile domnule Primar și România este condusă de un Guvern. Ar 

trebui să se schimbe această lege ... 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „... mulțumim de cuvânt ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan: „... a, când aduc aminte de Guvern că trebuie să 

schimbe legea, îmi mulțumiți d-nule Președinte”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „vreau să vă mai anunț că la această 

...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„ ... spuneați dvs. că vă asigurați că mîndreștenii 

vor avea gaze ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „... da ...”. 

D-nul consilier  Costel Bîrsan:„ ... așa a spus și d-nul Decebal Bacinschi acum 

20 de ani. Dar mă țin eu de capul dvs. și vă asigur eu că vor avea ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „ … și eu mă țin de capul dvs. să fiți 

alături de noi. 

Domnule consilier, vreau să vă spun că noi la Mîndrești ca să … pentru cultura 

dvs.. generală și a altora, avem un mare avantaj. Știți care este acela ? Penitenciarul 

Focșani este un mare consumator de gaz și cheltuielile vor fi mai mici, și ale Primăriei 

și ale cetățenilor din Mîndrești. Vă mulțumesc”.  

 D-nul consilier  Alin-Claudiu Dobre: „domnule Președinte, eram curios când 

ați distribuit dvs. acele cereri, pentru că noi am discutat sâmbătă cu majoritatea 

locuitorilor din Mîndrești și nu a menționat  ... din Mîndrești-Moldova mă refer, nu a 

menționat nimeni de nici o cerere. Atât”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „vă dau niște nume și  ... domnule 

dvs. ... domnule, haideți că vorbim la Diverse ”. 

D-nul consilier  Alexandru Nistoroiu: „vă rog să consemnați că nu particip la 

vot. Mulțumesc”. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi 

„pentru” și o neparticipare la vot din partea d-nul consilier Alexandru Nistoroiu, 

devenind hotărârea nr. 286.  

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

execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate 

parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe semestrul I 2018, 

detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare; 

D-nul consilier Neculai Tănase: „domnule Președinte de ședință, dvs. veniți în 

fața noastră aici cu acest proiect de aprobare a execuției bugetului local al municipiului 

Focșani!  

Păi, cum să aprobăm noi așa ceva, cum să votăm noi așa ceva când în Primărie 

lucrurile sunt netransparente! 

I-am cerut domnului Primar de acum 10 luni, dau un singur exemplu, ce a făcut 

cu șapte miliarde pe care le-a transferat la Teatru și nici în ziua de azi nu mi-a dat un 

răspuns. Păi, cum să votăm noi așa ceva? Nu se știe, miliardele se duc așa, pe sub … 

pe sub … pe deasupra! Și noi să vă dăm girul! 

Nu știm ce faceți cu banii! Cu banii … taxele focșănenilor și impozitele pe care 

le plătesc focșănenii! 

Mie mi se pare … nu știu, este o chestie care necesită un pic de curaj”. 

D-nul consilier Alin-Claudiu Dobre a ieșit din sala de ședințe. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „a mai plecat cineva din sală fără să 

spună”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „credeam că dați și un răspuns în legătură cu 

lipsa de transparență. Nu există transparență la Municipiul Focșani. 

Vedeți de ce nu votăm!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „stimați cetățeni, vă rog să verificați 

pe site-ul Primăriei municipiului Focșani. În fiecare lună sunt publicate din dispoziția 

mea, toate cheltuielile făcute din bugetul local al municipiului Focșani. Absolut toate 

cu explicații. Vă mulțumesc”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „și mie de ce nu mi-ați spus domnule Primar, 

pentru că de 10 luni v-am cerut …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... vă uitați pe site-ul Primăriei, intrați 

pe internet, focșani.info”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… sunt consilier aici și votez. Nu trebuie  

să-mi dați mie pe site. Eu v-am cerut …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... focșani.info, vă spune ceva?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „spuneți-o acum public ca să știe toată lumea 

...”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... focșani.info ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... spuneți-o public, e simplu ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... scrie pe focșani.info ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ ... o să rămâneți cu râsul, vă spun eu. 

Cetățenii știu ...”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „... domnule consilier, nu v-am dat 

cuvântul”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „domnule Președinte de ședință, referitor 

la ce spunea colegul meu, nu uitați că în Statutul Aleșilor Locali, precizează că 

interpelarea este cerere verbală a consilierului local. Aparatul de specialitate trebuie să 

furnizeze răspunsul în termen de 10 zile. 

Deci, uitați-vă încă odată și răspundeți-i punctual colegului meu care are o cerere 

verbală de aproximativ 9 luni. Mulțumesc”. 

Revine în sala de ședințe d-nul consilier Alin-Claudiu Dobre. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 12 voturi 

„pentru” și 7 voturi „abținere” din partea d-nelor consilieri: Ana-Maria Dimitriu, Laura 

Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea și a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca, 

Claudiu-Alin Dobre, Costel Bîrsan, Neculai Tănase, devenind hotărârea nr. 287.  

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării și completării anexei nr. 1 la HCL nr. 274/2018 privind aprobarea 

alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018, a sumei de 87,75  

mii lei pentru premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare pe 

discipline – faza națională și internațională, organizate în perioada iunie 2017 – 

iunie 2018. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Dacă îmi permiteți, aici 

am de făcut, am spus și ieri la comisii, am de făcut un amendament pentru că acest 
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concurs de sesiuni de referate și comunicări științifice la istorie s-a desfășurat în luna 

iulie 2017, nu a fost premiat și vreau să spun: la art. 1 se modifică suma alocată pentru 

premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul 

Focșani care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile pe discipline,  

faza națională, organizat în perioada iunie 2017 – iunie 2018 de la 7380 mii lei la 74 

de mii lei.  

Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 274 din 

03.07.2018 se modifică și se completează după cum urmează: la secțiunea premianți la 

olimpiade școlare faza națională, an școlar 2017 – 2018 se completează cu sesiunea de 

referate și comunicari științifice istorie - Săcrieru Ioan Nicolae, elev clasa X premiul 

III – 200 lei.  

La art. 2 se modifică suma alocată pentru premierea cadrelor didactice care prin 

pregătirea elevilor au contribuit la obținerea de performanțe la olimpiadele și 

concursurile școlare organizate în perioada iulie 2017 –  iunie 2018 de la 1395 mii lei 

la 1425 mii lei.  

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 274 din 

3.07.2018 se modifică și se completează după cum urmează: Cainap Nicoleta este 

profesor la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Focșani cu 150 lei și Mălinoiu Daniela 

Colegiul Național Unirea - 150 lei.  

Dacă mai sunt și alte amendamente sau alte probleme la acest proiect de 

hotărâre? 

Doamna consilier Miron Mariana: „Nu particip la vot.” 

Se supune la vot amendamentul și cu 18 voturi pentru și o neparticipare la vot 

din partea doamnei consilier Miron Mariana pentru că fiul dumneaei a luat un premiu 

la aceste olimpiade, amendamentul se aprobă. 

Se supune la vot proiectul nr. 6 și se aprobă cu 18 voturi pentru și o neparticipare 

din partea doamnei consilier Miron Mariana devenind hotărârea nr. 288. 

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 30,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2018 Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007 pentru desfășurarea Turneului 

Național de Fotbal – copii, în perioada 3-5 august 2018. Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul nr. 7 și cu 19 voturi pentru proiectul 

a fost aprobat devenind hotărârea nr. 289. 

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

modificării HCL nr. 79/2007 privind stabilirea tarifelor pentru legitimațiile de 

călătorie aferente serviciului public local de transport urban de călători în 

municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Neculai Tănase: „ Mulțumesc. Eu acum stau și mă gândesc, 

am citit acest proiect, dumneavoastră vreți să măriți tariful la abonamente de la 22 lei 

la 27 lei cu 20 de călătorii. Acum, pentru pensionari, eu stau și mă întreb, vă lăudați 

peste tot că măriți pensiile. Domnilor, ce fel de pensii măriți dumneavoastră când le 

dați 5 lei și le luați cu...” 
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Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnule consilier.... 

puteți vorbi la proiect sau vorbiți la diverse?” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Despre proiect vorbesc. Vi s-a părut, dar 

dacă vă supără ceea ce vă spun eu nu mai spun nimic să știți. Vă este frică că aud 

focșănenii, dar văd și la televizor. Deci, toate salariile și pensiile astea care vă lăudați 

că le măriți le-ați luat înzecit pe partea cealaltă, acum vă legați și de bieții pensionari 

să le dați abonamentele mai mari. Că a crescut motorina. Dar cine a crescut domnule 

prețul motorinei? Nu aveți dumneavoastră guvernul care crește, crește, crește, crește 

un pic iar pe partea cealaltă ia înzecit? Noi nu putem să votăm așa ceva. Adică nu vă 

mai lăudați că faceți creșteri salariale și de pensii iar pe partea cealaltă scumpiți tot. 

Tot...” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Mulțumim” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Inflație, robor și orice....” 

Primarul Municipiului Focșani Cristi Valenti Misăilă: „Iar sunteți în eroare 

domnule consilier. Nici măcar nu aveți răbdarea, nu spun că nepriceperea, răbdarea să 

citiți un raport. Este vorba despre o mărire doar a tarifului pentru pensionarii care 

beneficiază de gratuitate. Deci tarifele astea, n-ați înțeles, se plătesc de la bugetul local, 

se suportă de la bugetul local.  

Societatea de Transport Public SA Focșani a venit cu o justificare foarte clară, 

că acele gratuități pe care noi le oferim pensionarilor și, atenție, tot în temeiul unei 

hotărâri de Consiliu Local s-a aprobat creșterea de la 1100 lei 1450 lei a pragului de 

oferire a gratuității, deci pensionarii care obțin o pensie de 1450 lei beneficiază de 

gratuitate.  

Abonamentul pe care noi îl plăteam, Primăria, Consiliul local îl plătea, pentru 

aceste gratuități Societății de Transport Public era, până în acest moment, de 22 de lei.  

Compania spune în felul următor: au crescut foarte mult prețurile, tarifele, au 

crescut salariile, domnule consilier, au crescut salariile în România. Nu știați că PSD a 

făcut treaba asta? Îmi pare rău. Au crescut salariile în România. Crescând salariile, au 

crescut costurile. Au venit și au spus în felul următor: nu mai putem face față acestor 

gratuități având în vedere și creșterea efectivă a numărului de beneficiari.  

Dacă anul trecut aveam în jur de 2900 – 3000 de beneficiari, iată că anul acesta 

prin creșterea acestui prag de la 1100 la 1450 lei a pensiei pentru care un pensionar 

beneficiază de gratuitate pe transport public, a crescut la 5415. Deci practic avem un 

număr mult mai mare de pensionari care beneficiază de gratuitate și a trebuit în acest 

fel să sprijinim Compania de Transport Public pentru a nu intra în colaps.  

Să nu ajungem în situația celor de la Brăila, când șoferii au intrat în grevă și două 

luni de zile nu au avut transport public în oraș și apela domnul primar de la Brăila la 

noi să le trimit șoferi ca să poată să funcționeze transportul public în municipiu, 

domnule consilier, dacă nu știați și chestiunea asta. Nu știați. 

Vă citez din raportul de specialitate făcut de aparat. Spune așa: având în vedere 

faptul că în bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2018 pentru această activitate 

a fost aprobată suma de 1 milion lei rezultă că ar mai fi un necesar suplimentar de 

acoperit în valoare de 488.133 lei în cazul menținerii numărului de beneficiari la nivelul 

existent și aplicării propunerii făcute începând cu luna august.  
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Dar anul viitor vom avea un efort bugetar, poate dublu, nu de 1 milion ci 

aproximativ 2 milioane de lei pentru acești pensionari. Deci nu le luăm, le dăm. Îmi 

pare rău nu ați înțeles. Vă mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Mai vorbim și noi, vreți 

să vorbiți toată ziua. Domnule consilier vreau să fac precizarea că biletul de transport 

este de 2 lei. Costul unui transport 2 dus 2 întors. Acest preț de 1 leu și 10 bani cred că 

nu a fost modificat, cel puțin 10 ani de zile, de către Transport Public Local. A venit 

timpul și Regia de Transport Public Local este în subordinea Consiliului Local dacă 

vreți să știți și, ca atare, vreau să spun că străduința conducerii de acolo a menținut și 

chiar este un transport corect în Focșani. Daca mai aveți ceva pe proiect?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Spunea ceva mai înainte domnul Primar.  

Cu banii care îi dă Transportului Public, dumneavoastră nu credeți că oamenii 

nu-și dau seama că este un artificiu? Dar banii care îi dați la Trasport Public, de unde 

vin? Îi dă Guvernul PSD sau îi aduceți dumneavoastră de acasă? Ăia sunt banii 

focșănenilor pe care îi mutați și măriți prețurile? Deci asta e o chestie foarte simplă. 

Chiar credeți că lumea nu-și dă... nu mă mai întrerupeți vă rog frumos. Dumneavoastră 

când vorbiți ce ar fi să vă întrerup și eu. ” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Vorbiți prostii.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Cum să vorbesc prostii, dacă asta este 

realitatea. Vă doare realitatea. Deci dumneavoastră măriți prețuri. Luați bani de la 

focșănenii plătitori de impozite și le mutați la Transportul Public. E foarte simplu. Că 

nu înseamnă că veniți cu bani din altă parte.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Dați-mi voie” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Gata lăsați că toate artificiile astea lumea 

înțelege...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Ce să mai spun? Stau și mă uimesc. 

Vreau să vă spun tot pentru informarea cetățenilor Municipiului Focșani, nu a 

dumneavoastră, pentru că vă spun astăzi și mâine nu mai știți. SC Transport Public SA 

Focșani este singura, rețineți, singura unitate de transport public din țară care nu 

beneficiază, conform legi, de subvenție. Și asta datorită unui management excelent 

făcut de domnul director Diaconu pe care îl felicit pe acestă cale. ” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Vorbim de banii pe care îi luați de la 

cetățeni....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dumneavoastră înțelegeți ce este 

aceea subvenție? Aveți idee?” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Am înțeles, luați de la cetățeni. Asta 

înseamnă...” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog să vă opriți 

domnule...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Dacă Societatea Transport Public 

intra în colaps, noi, conform legii, eram obligați să-i dăm subvenție tot din bugetul 

local, tot de la focșăneni. S-ar fi putut să dăm și sume mult mai mari și vreau să va dau 

n exemple din țară în care abonamentele suportate de autoritățile publice locale, de 

consiliul local, pentru pensionari sunt la prețuri de două ori chiar mai mari și vă spun 

Bacău - 40, Brăila - 40 lei, Galați - 40 lei, Buzău - 50 lei, Arad - 70 lei, Baia Mare - 60 
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lei, Brașov - 75 lei Clujul - 60 lei pe o linie și 125 lei pe toate liniile, Constanța - 90 lei, 

Craiova - 65 lei, Iași - 80 lei, Pitești - 80 lei și vi le spun pe toate. Vasluiul - 110 lei. 

Suportă din bugetul local abonament pentru gratuitățile date pensionarilor. Iar noi 27 

lei stimați cetățeni. Iar Transport Public SA Focșani, repet, este singura firmă de 

transport public din țară care nu beneficiază de subvenție de la bugetul local. Că ar fi 

putut să beneficieze și dumnealor conform legii. Dar, repet, având un management 

extraordinar dumnealor au știut să-și facă venituri astfel încât să-și acopere toate 

cheltuielile și chiar să obțină profit și-l felicit încă o dată pe domnul director pentru 

chestiunea asta. Vă mulțumesc. ” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnul consilier 

Bîrsan vă rog la proiect și foarte pe scurt.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu suportă sau cum v-ați referit 

dumneavoastră nu li se dă subvenție la Transport Public local? Păi asta este subvenție 

mascată domnule Primar.... Asta este subvenție mascată din punctul meu de vedere. În 

momentul în care, ....domnule avocat aveți date financiare? Vă rog să mă lăsați să 

vorbesc....  ” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnule consilier,     

v-am mai spus la început de ședință, vorbiți cu mine, domnule... domnule.... domnule 

consilier... 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule președinte mă lăsați să vorbesc?” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnule consilier, 

încă o dată am rugămintea la dumneavoastră să vorbiți la proiect, nu pe lângă proiect. 

Vă rog.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Diferența de bani, de la 22 lei la 27 lei este 

suportată nu de acei pensionari, să înțeleg de la domnul Primar, ci de către Consiliul 

Local, da?” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Da domnule.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Păi și dacă Consiliul local ia bani dintr-o 

parte și-i pune în alta, asta ce înseamnă că este? În momentul în care Consiliul local, 

încă odată vă spun, acei bani de unde vin de la Consiliul Local nu tot de la cetățeni?    

I-aduce Marius Iorga de acasă.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnule vă 

mulțumesc. Vă rog domnule consilier Dobre.” 

Domnul consilier Dobre Alin „Domnule președinte vreau să întreb sau prin 

dumneavoastră să-l întreb pe domnul director dacă Transport Public Local se 

încadrează în schema aceea de stat pentru ajutor în ceea ce privește motorina conform 

Legii 227/2015 art. 342? Este vorba de diferențierea, tariful standard al accizelor și 

diferențierea dintre ele.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „S-a dat pe 21 iunie anul acesta. ” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnule consilier am 

reținut.  

Procedura, domnule consilier Gheoca, sunteți mai nou...trebuie să întreb 

consilierii, vă întreb pe dumneavoastră. Sunteți de acord pe problema asta să dăm 

cuvântul domnului director Diaconu? 



27 

 

Supun la vot, cine este pentru.... domnule v-a spus domnul Primar ce v-am spus 

și noi. Domnul director este cel mai bun director din țară la Transport Public.” 

Se supune la vot proiectul și cu 12 voturi pentru, 6 voturi împotrivă din partea 

domnilor consilieri: Dobre Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, 1 abținere din 

partea domnului Bîrsan Costel, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 290. 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnul Bîrsan ați ieșit 

din front acuma.” 

Se prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și 

depozitare a gunoiului menajer și similar în Municipiul Focșani. Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Dacă sunt discuții în 

legătură cu acest proiect. Vă rog domnule consilier.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc. Ca să nu vă supărați prea tare. 

Vreau să-l felicit pe domnul Profiroiu, un manager deosebit care, din punctul meu de 

vedere a făcut tot ce a putut dânsul să ducă această companie spre aceste rezultate. Îi 

mulțumesc din tot sufletul.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Uite domnule că mai 

sunt și lucruri bune.” 

Primarul Municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă: „Așa este, domnul 

Profiroiu este un profesionist desăvârșit și un bun manager însă, acum la CUP 

Salubritate mai există o problemă destul serioasă, constatată de Curtea de Conturi pe 

care v-am mai adus-o odată la cunoștință și cred că, dacă ar fi fost o implicare mai mare 

din partea serviciului comercial și de contractări din cadrul SC Cup Salubritate SA 

tariful ar fi fost și mai mic. În acest moment Cup Salubritate înregistrează aproximativ 

49.600 abonați raportat la numărul total de locuitori de 93.200 cetățeni conform 

evidenței persoanelor, să zicem că aproximativ 75.000 locuiesc efectiv în Municipiu 

dar luăm în calcul și celelalte persoane care își desfășoară activitatea în Municipiu.  

Numărul ar fi trebuit să fie mult mai mare. Dacă numărul de abonamente, să 

spunem așa, ar fi fost mai mare, tariful ar fi fost mult mai mic. Trebuie să vă aduc la 

cunoștință că deja lucrăm la un proiect prin care căutam o procedură legală să 

identificăm toți acei cetățeni care nu au înregistrat în acest moment contracte cu Cup 

Salubritate. Acești cetățeni nu beneficiază de servicii, dar din nefericire, acești cetățeni 

găsesc până la urmă o formă sau alta să scape de gunoiul menajer pe care îl produc. Și 

se vede foarte clar pe toate zonele limitrofe ale orașului unde sunt depozitate, știm 

foarte bine că am și participat, cei care au vrut bineînțeles, la acea activitate de 

igienizare a unor zone din Municipiul Focșani unde acești cetățeni care nu au 

abonament, repet, au deversat gunoaiele menajere și nu numai gunoaie menajere și alte 

produse în aceste zone.  

Din nefericire nu este un lucru îmbucurător și va trebui să luăm măsurile care se 

impun. Există deja o hotărâre de Consiliu Local prin care, repet, cei care nu au contract 

încheiat cu Cup Salubritate ar fi obligați să plătească 14 lei/lună de persoană dar nu 

putem aplica în acest moment această hotărâre de Consiliu Local întrucât nu avem 
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posibilitatea să identificăm acești cetățeni care nu au încheiat contracte cu Cup 

Salubritate. Vă mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Vă mulțumesc și eu.” 

Se supune la vot proiectul și cu 19 voturi pentru proiectul a fost aprobat devenind 

hotărârea nr. 291. 
Se prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea la nivelul municipiului Focșani a numărului de indemnizații lunare 

cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, 

adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor 

cu handicap vizual grav. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul nr. 10 și se aprobă cu 19 voturi 

devenind hotărârea nr. 292. 

Se prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi: 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. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul nr. 11 și se aprobă cu 19 voturi pentru 

devenind hotărârea nr. 293. 

Se prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

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 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc. Da. E ok din punctul meu de 

vedere proiectul dar aș avea o observație. Mă gândesc să nu fie o scăpare. În momentul 

când transformi postul de bucătar în alt post mă gândesc nu sunt niște normative care 

să interzică să prepari hrana dacă nu ai post de bucătar? Întreb și eu. ” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Sunteți de acord să dăm 

cuvântul domnului director? Aveți cuvântul domnule director.” 

Domnul director Ciobotaru Ioan Mihai: „Acest angajat provine de la Căminul 

pentru persoane vârstnice. A fost angajat de cămin că avea personalitate juridică, 

bucătar, Legea 153 este în favoarea acestui angajat în sensul că este muncitor calificat 

bucătar și beneficiază de o salarizare mai bună. Deci este în interesul angajatului.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu „Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Vreau să fac o observație, aici spune în 

proiect muncitor calificat 2 nu spune muncitor calificat 2 bucătar de aceea am și 

intervenit.Mulțumesc.” 

Nu mai sunt discuții. Se supune la vot proiectul nr. 12 și cu 19 voturi pentru 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 294. 

Se prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

modificarea 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 
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Nu sunt discuții. Se supune la vot proiectul nr. 13 și cu 19 voturi pentru proiectul 

de hotărâre a fost aprobat devenind hotărarea nr. 295. 

Se prezintă punctul 14 de pe ordinea zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

raportului privind numirea finală pentru un membru al consiliului de 

administrație la ENET SA Focșani. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul consilier Bîrsan Costel „Mulțumesc domnule Președinte de ședință.  

Observ din raport și din cv-ul acestei persoane, domnul Frîncu Ștefan a fost în 3 

rânduri în consiliul de administrație la ENET. În total 7 ani. O activitate destul de 

îndelungată și sunt chiar curios data nașterii, nu este nimic aici, poate să ne spună 

cineva câți ani are această persoană și când este născută? Momentul când se pune la 

dispoziție un cv nu cred că data nașterii este un lucru secret. Eu știu că CNP-ul. Deci 

dacă ni se poate spune câți ani are persoana respectivă. 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu „Domnul Frîncu Ștefan 

a fost un director foarte bun la Electrica SA când era ENET-ul în subordine nu era 

comasat nu așa divizat ca acum. Dacă mai sunt alte discuții?” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Știu că domnul Frîncu Ștefan are aproape 

80 de ani. E mă gândeam că PSD -ul promovează oameni mai tineri, eu nu comentez 

capacitatea dânsului profesională dar dacă veniți cu oameni care ... domnule, haideți să 

venim cu noutăți, cu oameni care știu ultima tehnologie, sunt la curent. Veniți cu 

oameni de 80 de ani? Noi nu putem să votăm. Nu avem nimic împotrivă, deci eu am 

crezut că PSD -ul și ALDE și care au mai venit în jur pe acolo au niște oameni pe care 

poate să-i promoveze. Dar se vede, că dacă apelați la oameni de 80 ani, înseamnă că 

stați prost cu resursa umană. Și se vede și la televizor că stați prost cu resursa umană. 

Mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Fac precizarea domnul 

Frîncu chiar este un cetățean valoros al Municipiului Focșani.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Dumneavoastră ca specialist cred că aveți 

dreptate.” 

Se supune la vot proiectul nr. 14 și cu 12 voturi pentru și 7 abțineri din partea 

domnilor consilieri: Dobre Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Bîrsan Costel 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 296. 

Se prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

adoptarea unor măsuri pentru declanșarea procedurii de selecție pentru un 

membru în consiliului de administrație la ENET SA Focșani. Iniţiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Președintele de ședință domnul consilier Radu Nițu: „Mai este un post acolo 

dacă vreți să știți. Poftiți domnule Bîrsan, la cuvânt.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc. Că acolo e deja ocupat și, dacă 

mi-ați ridicat mingea la fileu, deja sunt trei persoane, am înțeles în consiliul de 

administrație, întreb dacă legal, apropo domnule Primar, cu 15 ani de pensie, dacă e 

legal să mi se pună la dispoziție cv -ul celor trei membri.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „A fost pus.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „A fost pus dar eu vă întreb dacă mi se poate 

pune la dispoziție. Că a fost pus o fi fost acum 18 ani.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „CV-ul se găsește pe site.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Și dumneavoastră sunteți cu netul domnule. 

Am înțeles.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aici s-a făcut o acuzație foarte 

gravă. Faptul că PSD -ul își pune oamenii. Domnilor e o procedură, iată adoptarea unor 

măsuri declanșarea unei proceduri pentru un membru în consiliul de administrație. Este 

liber orice cetățean din Municipiul Focșani să se înscrie în acest concurs, este o 

procedură concurențială. Toți cetățenii care îndeplinesc condițiile impuse de ocuparea 

acestui post se pot înscrie la acestă procedură de selecție. Nu este nicio restricție și nu 

pune nimeni pe nimenea acolo în funcție. Da este o firmă din București care face 

această procedură de selecție. Nu tac pentru că eu știu situația.Mă amenințați. Iarăși mă 

amenințați. De fiecare dată mă amenințați și spuneți numai minciuni domnule consilier. 

Mulțumesc.” 

Se supune la vot proiectul nr. 15 și cu 12 voturi pentru și 7 abțineri din partea 

domnilor consilieri Dobre Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Bîrsan Costel 

proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 297. 

Se prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi: 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 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: „Mulțumesc domnule 

președinte că îmi dați și mie voie să respir că până acum numai că sunt nou, că… 

Spuneți-mi și mie, vă rog că am o nelămurire. Haideți să ne uităm pe proiect împreună 

la alineatul 2, sau îl știți pe de rost. Văd că scrie așa „văzând cererile nr. 

58624/10.07.2018 și cererea înregistrată sub nr. 60382/16.08.2018”, păi domnule noi 

suntem în 26.07, cum 16.08?” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Este o greșeală.„ 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: Bun, care este greșeala? vă rog 

să-mi spuneți.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „De luna”. 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru:„ Care lună, în ce data?” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „16.07.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: „Care cereri că nu a fost pusă 

decât… prima cerere a fost pusă de 2 ori, domnule, ca să nu cumva să ne dăm noi 

seama. Câteodată astfel de erori mi se par că eu n-aș vrea să se întâmple așa, parcă 

exced cadru legal domnule. Cum 16.08?” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnule consilier, ca 

un bun jurist ce sunteți, verificăm acum și vedem.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: „Vreau să știu data exacta e 

16.07 sau ce data e. Mulțumesc.” 

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani: 

„Doamna Mândru vă rog să-mi aduceți dosarul cu cele două cereri formulate de către 

VEGA. Clar că nu poate fi 16.08.” 
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Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog domnule 

consilier Bîrsan …” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule președinte, ideea asta o aveam noi 

amândoi odată, dacă țineți minte mai discutam noi așa la una mica. Această societate 

VEGA, din câte am înțeles eu de aici din Primărie, niște pârâcioși mi-au spus mie că 

acel pământ de la intrarea în Mândrești- Moldova unde am fost noi doi și ne băteam  

capul acolo și tot îl îndemnam noi pe domnul Primar că tot se plimbă noaptea cu 

bicicleta, să mai meargă și pe acolo. Și de când vă rog să vă duceți, ați tocit cinci 

biciclete și pe acolo tot nu ați ajuns.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am trecut de trei ori pe acolo.”  

Domnul consilier Bîrsan Căstel: „Ați văzut domnule Primar pământul ăla 

acolo?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu-i de speriat.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „ Noi tot vă rugăm, domnule președinte, eu 

mă uit la dumneavoastră și dumneavoastră vă uitați la doamne. Cum facem cu pământul 

ăla de acolo? Cu pământul de acolo. Ei l-au pus, ei să-l ia. Eu propun să scoatem de pe 

ordinea de zi acest proiect. Domnule președinte, cu cine să vorbesc, cu pereții? Deci 

eu aș propune să nu votăm acest proiect, să dăm posibilitatea 30 de zile acestei firme 

să care pământul care l-a pus acolo și să-l reintroducem pe ordinea de zi la ședința 

următoare. Este în beneficiul mândreștenilor așa cum știți și vă rog să dovediți. De 

asemenea, dacă domnul Primar a fost acolo și a văzut mizeria și îi place, mă bucur.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnule Primar, 

doamnelor și domnilor consilieri, la vizionarea pe teren în care ați fost și 

dumneavoastră, vestitul domn Tănase și alți consilieri, domnii de acolo s-au angajat, 

domnul care era inginer acolo, s-a angajat că poate să rezolve cu pământul de acolo.  

Eu zic să votăm și să punem un amendament ca într-o lună, cum a spus domnul 

consilier Bîrsan, dacă nu ridică putem reveni la acest proiect. El poate fi și împrăștiat 

în văgăuna aia acolo și poate fi rezolvat.” 

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

cealaltă. Dar, în orice caz vă spun la modul categoric, am trecut pe acolo am văzut 

despre ce este vorba, nu este atât de speriat, nu este o mizerie extraordinară. Dacă 

comparăm cu ce a fost în bariera Vrancei, în bariera Odobești, sunt niște mormane de 

pământ la o înălțime de maxim 1,50 nici 1,50 care sunt înierbate la acest moment. Am 

fost acolo și am văzut. Cred că sunteți într-o totală eroare. Iar dezinformați cetățenii și 

le spuneți numai prostii.  

Mai mult decât atât această organizare de șantier care se dorește să se facă, se 

face în interesul dezvoltării unui proiect și a unei investiții. Este deja semnat un contract 

după bine știți, un contract foarte amplu, foarte mare între această societate și CUP SA 

Focșani care vizează înlocuirea mai multor rețele de apă și canal din Municipiul 

Focșani. Eu știu că aveți un diferent cu CUP și întotdeauna orice legat de această 

societate sunteți împotrivă și căutați nod în papură, dar haideți să vorbim pentru 

focșăneni.  

Dacă dumnealor nu fac această organizare de șantier, nu obțin acest teren, nu vor 

putea să demareze lucrările. Ori, noi avem din nefericire în acest moment, și o        să-

mi cer scuze public în acest moment cetățenilor care locuiesc.... mulțumesc, domnule 
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consilier nu pot să vorbesc când domnișoarele vorbesc despre unghii și filme.... Vă rog 

frumos.  

Eu vreau să-mi cer scuze public cetățenilor care locuiesc pe str. Gheorghe 

Magheru pe segmentul cuprins între Piața Victoriei și str. Unirea principatelor pentru 

că acolo am început lucrările de asfaltare și reabilitarea trotuarelor, din nefericire are 

perfectă legătură... din nefericire...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Are legătură cu proiectul domnule 

președinte?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Are perfectă legătură cu proiectul. 

Are nesimțirea vieții în cap.”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Primar nu v-am întrecut, sunteți 

cel mai tare în capitolul ăsta. Domnule dacă nu are legătură cu proiectul, vă rog 

domnule președinte luati-i cuvântul.. Domnule are legătură cu proiectul?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Are perfectă legătură.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule președinte are legătură cu 

proiectul?” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Puteți să vă opriți și 

ascultați ce vă spun, Primarul participă la ședințele consiliului, art. 23 din Legea 215 și 

are dreptul să-și exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe 

ordinea de zi.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Corect domnule, dar are legătură cu 

proiectul?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Și are calitate de invitat, 

domnule președinte de ședință.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Are legătură pentru că Societatea 

VEGA...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Vorbeam de altceva, vorbeam de pământul 

de la Mândrești. Ce legătură are cu Magheru? Asta nu înțeleg eu. Ce vă duceți pe 

Magheru?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „VEGA trebuie să facă lucrările pe 

Magheru...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Dar nu este problema noastră unde face 

lucrările. Care este treaba noastră?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ba da. Nu poate să înceapă pentru 

că nu are organizare de șantier.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Noi discutam de pământul de la Mîndrești. 

Asta discutam noi acum.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Dăm cuvântul 

domnului Secretar să exprime un punct de vedere.” 

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani: 

„Domnilor, domnul director Chiper a venit să ne ceară ajutorul și am discutat personal 

cu dumnealui în sensul că, înțeleg că este câștigătorul unei licitației care are perioadă 

de implementare 30 luni. Este cel care a câștigat reabilitarea a nu știu câte străzi, chiar 

nu are importanță, valoarea este mare, de apă și canal în Municipiul Focșani.  

Astăzi când discutăm..., domnule vorbesc pe proiect, pot să vorbesc?  
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Astăzi când discutăm avem două prețuri pentru închiriere, pentru activități 

comerciale ocazionale tariful este de 3 lei/mp/zi. Amintiți-vă că în aprilie ați votat o 

hotărâre de Consiliu Local prin care s-a aprobat închirierea pentru alte activități de 30 

lei în zona B, în cazul acesta este zona B, de 30 lei/mp/lună. Domnul Chiper a plătit 

pentru o lună 60 milioane sau aproximativ 6.000 lei pentru această organizare de șantier 

de 68 mp. și am zis domnule, avem posibilitatea să inițiem un proiect de hotărâre prin 

care să organizăm licitație publică pentru că, proiectul nu vorbește că l-am declarat 

câștigător pe VEGA.  

Ca urmare a celor depuse de către VEGA, organizăm licitație cu caiet de sarcini 

și am zis plătiți 3 lei/mp asta înseamnă 6.000/lună, urmând ca, dacă Consiliul Local 

aprobă această hotărâre participați la licitație și veți plăti în jur de 2.000 lei. Am zis că, 

dacă câștigă, este firesc să-l ajutăm, sunt 30 de luni, ori dumnealui a spus în felul 

următor, în ceea ce înseamnă oferta. Nu s-a specificat nicăieri că are dreptul să 

primească gratuit teren pentru organizare de șantier. Ăsta este obiectul acestui proiect 

de hotărâre. Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „De Magheru spun altă dată mai târziu.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnule întârziați 

ședința.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule, din câte înțeleg VEGA nu a 

câștigat licitația și atunci de ce să-l ajutăm. Domnule Secretar așa am înțeles mai 

devreme.” 

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani: „Este 

pentru închirierea acestui teren.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „De ce să-l ajutăm?” 

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani: „Pentru 

închirierea acestui teren, dacă se aprobă astăzi, declanșăm procedura pentru licitație 

publică ulterior.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule președinte de ședință, deci 

propunerea mea a fost ca să ne întoarcem de unde am plecat, ca această firmă să-și ia 

pământul de acolo și noi să introducem acest proiect în ședința următoare. Asta a fost 

și propunerea mea și de ce atâta tam tam? Nu am înțeles. Domnule spre binele 

focșănenilor, spre binele locuitorilor Focșaniului.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Poftiți domnule 

Tănase.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Eu vreau să vă spun așa, domnule 

președinte, dumneavoastră, ca un vechi mîndreștean de acolo, știți foarte bine 

mormanul ăla de pământ care nu e de 1,50 m, este de foarte mulți metri.  

Dumneavoastră, cum aveți trecere la domnul Primar, rugați-l să facem acolo o 

pârtie de schi și atunci scăpați-ne de problema asta.  

Dumneavoastră spuneți că poate să ia pământul. Știți ce înseamnă poate? Deci 

înseamnă da sau nu. De la domnul Primar auzim o grămadă de promisiuni în fiecare 

ședință și s-au realizat 0,5 %. Haideți domnilor să fi serioși.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu:  „Proiectul se referă la 

altceva, intră la licitație așa cum s-a spus aici, eu supun la vot proiectul. Haideți 

domnule, ai fost odată la 6 ani la Mândrești, ce dracu eu mă duc zilnic. 
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Domnul consilier Tănase Neculai: „Domnule președinte eu am întrebat.. Nu vă 

enervați domnule președinte...” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Nu mă enervez dar 

duceți ședința în derizoriu domnule, respectăm Consiliul Local...” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Eu vă întreb, ca mândreștean.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnule e vorba de 

bani.” 

Se supune la vot proiectul nr. 16 și cu 12 voturi pentru și 7 abțineri din partea 

domnilor consilieri: Dobre Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Bîrsan Costel 

proiectul nu a fost aprobat. 

Se prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 13,00 mp., 

situat în Focșani, str. Mitropolit Varlaam nr. 27, județul Vrancea, T. 197 , P. 

%10875 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnii 

Năstase Dumitru și Năstase Maricica. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Avem două ore de 

ședință și nici nu am parcurs jumătate. Dacă sunt discuții.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu am nicio problemă domnule 

președinte de ședință la acest proiect, am rugămintea să nu mai țipăm. Mulțumesc” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Mulțumesc. Așa este, 

doamna consilier.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „O persoană dorește să ia cuvântul din sală. 

Uitați dorește să ia cuvântul” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnule luați loc un 

pic. ” 

Un cetățean: „Eu sunt cetățean al acestui oraș din 1962...” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnule luați loc, 

domnule luați loc vă rog, luați loc, trebuie să cer... vă rog să luați loc.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „De ce nu-l lăsați să vorbească, poate omul 

vrea să spună două vorbe.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnule cetățean al 

Municipiului care vă cunosc, ca să puteți să vorbiți în Consiliu Local trebuie să cer 

aprobare consilierilor și, luați loc vă rog. Haideți, știm despre ce este vorba. Vorbim 

mâine acolo, ne găsim pe bancă. Ne găsim pe bancă acolo.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Domnule președinte dar vrem să știm și 

noi despre ce este vorba. Noi nu știm despre ce este vorba.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Sunteți de acord? Vă 

rog domnule.” 

Un cetățean: „Sunt președinte de asociație de proprietari. În parcarea noastră 

este o groapă când plouă nu vede nimeni groapa aia, și intră cu mașina în ea de sar 

roțile, la parcarea de la Școala 9, înțelegeți. Atâta rugăminte am, să vină cineva să 

astupe gropile alea și ar mai fi o problemă. Ciușmeaua care este pusă la ceasul rău, de 

când e pusă, curge întruna. Apa asta nu contează? Îl rog pe domnul Bîrsan să meargă 

dânsul să pună robinet și atâta am avut de spus. ” 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule președinte sunteți administrator la 

Școala 9 și chiar nu ați văzut acolo nimic? Că toată ziua circulați în parcarea aia. Zilnic 

circulați pe acolo și vă duceți în stația de autobuz.” 

Se supune la vot proiectul nr. 17 și cu 17 voturi pentru și 2 neparticipări la vot 

din partea domnilor consilieri Tănase Neculai și Bîrsan Costel, proiectul a fost aprobat, 

devenind hotărârea nr. 298. 

  Se prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o perioadă de 3 ani, către 

Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Vrancea a unui teren în suprafață 

de 500 mp situat în Focșani, T 70, P 4154, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani, în vederea derulării proiectului „Sub Acoperișul Crucii 

Roșii”. Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc domnule Președinte. Mă uit pe 

raportul anexat acestui proiect și văd diferențe foarte mari între ce s-a măsurat acum și 

ceea ce a fost. Și stau și mă întreb, unde aici se specifică vezi doamne, modalitatea de 

măsurare în ziua de astăzi este mai precisă, mai cu acuratețe, dar o întrebare vreau să 

pun, nimeni din această Primărie nu a observat strada Argeș și str. Câmpului, ...., 

domnule președinte ce faceți? Fiți atent la noi, vă fug ochii.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Ce stradă, ați confundat 

proiectele. Haideți domnule Bîrsan...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Vă rog să mă iertați am greșit.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnule consilier..”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mai greșește omul.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „10 proiecte nu mai 

vorbiți.” 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 18 și cu 18 voturi pentru și o 

neparticipare din partea doamnei consilier Drumea Alina Ramona, care a ieșit din sală, 

proiectul a fost aprobat, devenind hotărârea nr. 299. 

Se prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi: 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 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule președinte.  

Voiam să fac o precizare referitor la o petiție depusă de focșăneni, și mai exact 

de chiriașii de la ANL -urile din Focșani. Vorbesc de cei din Democrației și din 

cartierul Tineretului pentru aceeași problemă care este scrisă în acest proiect de 

hotărâre și anume cărțile funciare.  

Nu știu dacă dumneavoastră știați, la petiție fiind o problemă de interes public 

conform legii 544/2001, se poate da răspunsul și în 10 zile. Acești oameni care 

reprezinta 25% din chiriașii din total locuitori din ANL-uri nu au primit nici la 

momentul acesta răspuns, drept pentru care, la acest proiect noi ne vom abține. 

Mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Votul consilierului este 

individual și poate fi deschis sau secret. Deci nu le spuneți dumneavoastră. Haideți 
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lăsați-i pe ceilalți, vorbiți pentru dumneavoastră. Dacă mai sunt discuții.Vă rog la 

obiect domnule Bîrsan.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu am decât două observații: str. Argeș 5500 

mp, str. Câmpului 4000 mp. Asta e ceea ce a fost înainte de măsurare. Păi stau și mă 

întreb și eu domnule viceprimar, dumneavoastră toată ziua umblați prin oraș și domnul 

Primar la fel de mână, nu ați observat niciodată că str. Câmpului este mult mai lungă 

decât str. Argeș? Nu v-a trecut prin cap niciodată chestiunea asta? Cum e posibil așa 

ceva? Mulțumesc.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Sunt făcute din birou.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da sunt făcute.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnule Primar vă 

rog.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă o problemă personală 

împiedică aprobarea unui proiect...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Întâmplător sunt un chiriaș 

ANL.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă o problemă personală...”  

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Este vorba de persoane.Uitați-vă 

pe petiție sau probabil nu a ajuns la dumneavoastră. Nu vedeți că nu vorbesc în nume 

personal? Vorbesc în calitate de consilier și reprezint în spate 200 de oameni...” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnișoară...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Acest proiect, domnilor consilieri,  

se referă la un număr foarte mare de străzi, 15 străzi domnișoară... doamnă scuzați.  

E vorba de 15 străzi pe care circulă toți focșănenii și avem interes să facem aceste 

cărți funciare tocmai pentru a le introduce în reabilitare, și vă dau o veste bună doamnă 

consilier, s-a semnat contractul pentru măsurătorilor acelea de locuințe. Luni va începe 

acea firmă să facă măsurătorile pentru cărțile funciare la locuințele ANL. Știu că aveți 

interes să vă cumpărați locuința doamnă.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Câștigați bani ca și primărie 

domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu contează. Dar nu putem să 

blocăm niște proiecte de dezvoltare a Municipiului pe niște interese personale. Vă 

mulțumesc.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu sunt personale.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ba sunt personale ...Ați formulat, în 

așa zise probleme ale unui grup, că ați găsit dumneavoastră doi trei care sunt în aceași 

situație. Eu nu știu că avem 200 de cereri.  

Avem la Serviciul Patrimoniu 200 de cereri de cumpărări de locuințe și nu le-

am putut onora în acest timp? 

Spuneți câte cereri am avut de cumpărare și pe care nu am putut să le onorăm 

din cauza cărților funciare, doamna Mândru? Câte avem?” 

Doamna Mândru Paula – Inspector - Serviciul administrarea domeniului 

public și privat, publicitate: „4 cereri.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „4 cereri. Deci pentru patru cereri. 

Se face că reprezintă 200 de oameni. Ori fi 200 dar nu și-au exprimat, din punct de 



37 

 

vedere legal, opțiunea de a cumpăra aceste locuinte ANL. Am făcut toate eforturile. 

Dacă nu știți, există o lege 98 privind achizițiile publice, care prevede și posibilitatea 

ca anumite firme care participă la procedură să conteste. Am avut procedura contestată, 

a fost procedura anulată, am reluat procedura care durează. Iată că am semnat 

contractul de măsurătoare și de întocmire a cărților funciare pentru aceste apartamente, 

aceste locuințe din ANL. De luni se va începe această activitate. 

Iar faptul că noi facem un inventar, domnul consilier Bîrsan, facem un inventar 

și ceea ce nu a fost făcut niciodată în Municipiul Focșani.  

Deci noi facem cadastru pentru tot ce înseamnă domeniul public și privat al 

Municipiului în acest moment. Aceste cărți funciare ne ajută foarte mult. Fără ele nu 

putem demara procedurile de investiții pe aceste străzi. De aceea spun că noi blocăm, 

dacă nu se votează acest proiect, veți bloca posibilitatea de a demara proiecte de 

investiții pe aceste străzi.  

Tot dumneavoastră spuneați deunăzi, și aveți perfectă dreptate, sunt în 

asentimentul dumneavoastră și dau un exemplu, doar str. Argeș care este o stradă de 

bolovani este prinsă în planul de investiții de anul acesta pentru a se întocmi măcar 

documentația de avizare a lucrărilor de investiții DALI cum îl cunoaștem cu toții. 

Și pe str. Câmpului ar trebui să mai intervenim, dacă ne uităm bine și pe Garofiței nu 

mai spun, pe Magheru se lucrează acum, se lucrează și pe Popa Șapcă și pe Ghinea 

Dorinel se lucrează. Deci sunt străzi pe care trebuie să intervenim sau intervenim deja.  

Dar fără cartea funciară nu putem să facem o investiție corect. Deci asta este 

rolul acestui proiect de hotărâre iar condiționarea asta că trebuie să facem cărți funciare 

pentru ANL-uri, le facem doamnă și pe astea. Le facem. Vă prezintă colegii mei după 

ședință contractul. 

 Nu am dat niciun răspuns pentru că avem dreptul în 30 de zile să dăm acel 

răspuns. Erau în procedură de achiziție acele lucrări, se dă drumul la măsurători iar 

pentru 4 cereri neonorate nu cred că putem opri investițiile pe 15 străzi. Vă 

mulțumesc.” 

 Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule președinte.  

Vroiam să adaug că, din 2016 am o întreagă corespondență cu Primăria pe 

această temă, deci în toamnă se fac doi ani, și domnule președinte nu știu dacă știați 

lucrul acesta. Într-adevăr cererile care sunt depuse asta este dorința acelor cetățeni care 

ar vrea să depună cereri și nu și-au depus-o pentru că sunt cereri de doi ani de zile care 

nu sunt soluționate și vă dau articolul de lege care spune că autoritățile administrației 

publice locale, ale Sectoarelor Municipiului București sau Centrale după caz, au 

obligația să soluționeze cererile prevăzute la alin. 1 în termen de maxim 90 de zile de 

la data la care locuințele îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a putea fi 

vândute.  

Sunt un caz care îndeplinesc de un an de zile. În caz contrar datorează penalități 

de 0,01/lună care se aplică la valoarea de investiție a locuinței. Presupun că lucrul 

acesta îl știați. Așa că Primăria va fi în imposibilitatea, văd, să plătească acești bani 

celor care au cereri și care s-au încadrat în aceste condiții. Așa că, de doi ani de zile de 

când am această corespondență, s-au tot contestat firme, s-au tot judecat firme în 

instanță și domnul Primar ne asigură că de mâine. Domnule Primar în momentul în 
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care sunt prinse într-un proiect de hotărâre atunci pot să fiu sigură de ceea ce 

dumneavoastră spuneți. Mulțumesc.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Deci iată într-adevăr un interes 

personal care blochează dezvoltarea.... ” 

Domnul Irimia Cristinel: „Este un drept nu un interes personal.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule, dumneavoastră cine 

sunteți să aveți...” 

Domnul Irimia Cristinel: „Nu mai mințiți..”… 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnule vă dau afară 

domnule consilier.... ” 

Domnul Irimia Cristinel: „Dreptul de a cumpăra o locuință. ” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Vreți să strig la... ” 

Domnul Irimia Cristinel: „Nu confundați legea cu interesul…”  

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnule nu vorbiți 

aici în sală” 

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

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Cine sunteți 

dumneavoastră de vă permiteți să vorbiți unde vreți dumneavoastră?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel „Domnule președinte îmi dați cuvântul? 

Haideți calmați-vă. Haideți că mergem la o shaorma după ședință. Vă crește glicemia.” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Lasă domnule glicemia 

că are cine să-mi ia glicemia. Domnule consilier Bîrsan, vă rog foarte mult, deja suntem 

la proiectul nr. 19 suntem la aproape jumătate, este ora 6,15, ați întâziat cât ați vrut 

dumneavoastră ședința asta. Sunt oameni care stau în sală aici, haideți să vorbim 

concret, să ne criticați Primăria concret, să spuneți lucrurile concret. Nu să vă uitați pe 

alt proiect și să spuneți altceva.  

Domnule cetățean, dacă mai scoateți un cuvințel, vă evacuez din sală. 

Dumneavoastră nu sunteți la prima abateri și vă permiteți orice” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Haideți să dăm bice domnule președinte, 

haideți, la obiecții să dăm bice. ” 

Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Vă rog domnule 

consilier. ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc frumos. Eu aș dori să citez pe 

domnul Primar. Domnule Primar nu mai bateți goanga, toată ziua bateți goanga. Vă 

citez pe dumneavoastră. Îl citez pe domnul Primar. Este expresia dânsului într-o ședință 

de Consiliu Local. Mă lăsați să vorbesc pe proiect? La acest proiect. Pe str. Ghioceilor, 

domnul Primar întotdeauna are dânsul interes vezi doamne dacă noi nu votăm sau nu 

suntem de acord cu dânsul fiecare are o șmecherie pe aici, pe dânsul nu se vede câte 

șmecherii are. Deci eu mă uit la str. Ghioceilor 1550 mp. la măsurători 944 păi dacă   

s-au făcut lucrări și s-au decontat pe acea stradă, dau exemplu, de 1550 mp. și ea de 

fapt nu are această suprafață cine răspunde? Răspundeți domnule Președinte. Deci dacă 

strada este în scriptele dumneavoastră, a fost până acum 1550, mai repet odată poate 

înțeleg și alții mp. și la măsurătoare au ieșit 944 și pe acea stradă s-au făcut lucrări 

decontate cu suprafața de 1550 cum scrie aici, cine plătește diferența, cine răspunde? 

Dacă s-ar fi făcut lucrări cine răspundea domnule Primar?” 
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Preşedintele de şedinţă domnul consilier Radu Nițu: „Domnule consilier 

pentru asta veți primi un răspuns.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule dați-mi voie. De fiecare 

dată orice lucrare care s-a făcut în Municipiul Focșani s-a făcut în baza unor măsurători 

exacte în teren. Chiar dacă în inventarul din domeniul public exista o suprafață, 

lucrarea s-a făcut conform măsurătorilor exacte din teren. Nu s-a decontat un leu în 

plus pentru o stradă pentru ceea s-a realizat efectiv în teren. Ba mai mult decât atât, în 

urma lucrărilor s-au întocmit cărți funciare și s-a revenit, dacă vă aduceți aminte că au 

mai fost și alte proiecte de hotărâre prin care s-au rectificat suprafețele existente în 

inventarul domeniului public în urma lucrărilor de investiții iar strada Ghioceilor nu a 

fost reabilitată. ” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Eu am dat doar exemplu. Pot să fie și alte 

străzi.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „S-ar fi măsurat concret și s-ar fi spus 

foarte clar și pentru că suntem și operativi vă pot pune la dispoziție contractul încheiat 

în data de 10.07.2018 cu firma Hightquality Ingiering din localitatea Joița Giurgiu, care 

are ca obiect de activitate, obiect principal al contractului se obligă să presteze servicii 

de întocmire cărți funciare imobilele blocuri ANL, apartamente, str. Pinului 1, durata 

contractului reprezintă 9 luni de la semnarea acestuia de către ambele părți cu predarea 

succesivă în funcție de comandă.  

Deci începând de luni pentru că avem un email primit de la dumnealor în care 

confirmă faptul că în urma discuției avute se transmite datele de contact pentru 

întânirea ce va avea loc în data de 30, spun cei de la Primăria Municipiului Focșani și 

așa mai departe. Iar ca să vă mai spun o chestiune pentru blocurile și apartamentele din 

str. Ulmului, Bradului și Aleea Parc avem cărți funciare drept pentru care s-au și făcut 

vânzări pe care le-ați aprobat dumneavoastră în ședințele anterioare din aceste blocuri.  

Așa că nu a fost o rea voință din partea Primăriei așa cum interpretați 

dumneavoastră. A fost o chestiune de procedură. Avem contractul încheiat repet pe 10 

iulie, putem da ordin de începere a lucrărilor și o să dau ordin de începe special pentru 

apartamentul dumneavoastră să facem carte funciară. ” 

Domnișoara consilier Ana Maria – Dimitriu: „Domnule președinte de 

ședință...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pe ordinul de începere voi scrie clar 

numele dumneavoastră, Pinului numărul cât aveți ... 7, apartament 2.”  

Domnișoara consilier Ana Maria – Dimitriu: „Domnule președinte de ședință 

vroaim să precizez în momentul în care vor fi prinse Strada Pinului și strada 

Democrației atunci ... da într-adevăr ... să vedem că există proiect de hotărâre ... atunci 

într-adevăr se va vota. Nu mi se pare normal s-a semnat în 10 Iulie trebuia să se dea 

răspunsul celor care au semnat, semnatarilor petiției lucru care nu s-a întâmplat 

vorbeam de cele 10 zile. Nu-i nimic bătut în cuie, nu-i nimic negru pe alb, deci așa 

promisiuni au mai fost, mulțumesc”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Domnule Tănase mai aveți ceva 

de adăugat”?  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Da scurt vroiam să spun doar că mă uit la 

domnul Primar cum cu lipsă de eleganță vorbește de interese personale. Domnule 
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Primar dacă vreți interese personale începând de la dumneavoastră vă uitați spre 

dreapta și vă spun eu că gâfâie focșănenii de interese personale. Deci haideți să 

discutăm la modul … Domnul nu mai …” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Adică domnul Primar până acuma ….” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Domnul consilier ...” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Deci domnul Primar nu mai vorbiți de 

funia în casa spânzuratului …. Haideți … “ 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Da...”  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Nu mai sunt discuții și se supune 

la vot proiectul de hotărâre numărul nouăsprezece...”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Dacă vreți circ, circ o să aveți....” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Domnule nu mai vorbiți în 

timpul votului, domnule mă lăsați să anunț ... domnul consilier, domnule să faceți ceva 

să... domnule consilier suntem în procedură ... domnul consilier vă rog eu ... suntem în 

procedură să anunțăm rezultatul votului și să trecem la alt proiect”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 

nouăsprezece și nu se adoptă cu 12 voturi “pentru” și 7 abțineri din partea următorilor 

consilieri locali: Gheoca Corneliu - Dumitru, Tănase Neculai, Dimitriu Ana - Maria, 

Dobre Claudiu Alin, Bîrsan Costel, Ciocoeaș Laura - Mihaela, Drumea Alina Ramona. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de 

hotărâre numărul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii 

procedurii de demolare a imobilului bloc de locuințe G2 (P+4) cu destinația de cămin 

nefamiliști, situat în municipiul Focșani, Aleea Căminului nr. 12, județul Vrancea.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Dacă la acest proiect sunt discuții 

sau observații? Domnul consilier Bîrsan Costel”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc domnule președinte să fiu scurt 

țin să-l felicit pe domnul primar și cu toată seriozitatea faceți un lucru bun acolo chiar 

sunt pe deplin mulțumit nu este... glumă, nu este nimic și vă asigur în această poveste 

că vă sprijin eu personal cu ce pot oricând. Faceți un lucru foarte, foarte bun. 

Mulțumesc”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Mai sunt și alte discuții”?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 

douăzeci și se adoptă cu 19 voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 300. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de 

hotărâre numărul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii 

procedurii de cumpărare a unui imobil construcție (P+4) cu destinația de cămin 

nefamiliști, situat în municipiul Focșani, Aleea Căminului nr.  6, județul Vrancea. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu:„Dacă în legătură cu acest proiect 

sunt ceva observații?Domnul consilier Tănase a ridicat primul mâna lăsați-l și pe el.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul președinte deci văd că există 

intenția de a cumpăra un cămin de nefamiliști, păi căminul ăla de nefamiliști este 

aproape la fel cum era și celălalt înainte. Nu știu dacă Primăria face o bună afacere să 

cumpere acest cămin în afară de asta haideți să ne ocupăm de ăla unde avem blocurile 

alea din Democrației care nici acuma nu le-am dat în folosință și noi cumpărăm alte 
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blocuri. Adică este o chestie care s-ar putea să irite pe focșăneni eu de asta vă spun nu 

că aș fi împotrivă sau … dar îi irită când ai în Democrației niște blocuri care trebuiau 

să fie date de acum 3 ani în folosință și nici acuma nu sunt date ce facem”? 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Vă dau voie dar parcă ieri la 

comisii domnul Primar a făcut niște precizări foarte clare și chiar ați fost ...”    

Domnul consilier Tănase Neculai: “Și ce am zis ieri la comisii”?  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Astăzi avem ....” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Eu v-am spus … domnul avocat … “ 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Vă rog, domnul consilier.” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Vă mulțumesc foarte mult în afara 

faptului că astăzi ați umblat ca niciodată cu șantajisme nu ați votat proiecte pentru că 

nu știu ce firmă dar nu ... nu așa... în general că și dumneavoastră faceți la fel. M-am 

învățat de la dumneavoastră, doamna, domnișoara Dimitriu stă la ANL și bineînțeles 

că are niște interese personale stă pe hârtie, că de fapt stă în altă parte, nu ne interesează 

pe noi. Dumneavoastră domnule Tănase ieri ați fost de acord cu proiectul ăsta l-am 

discutat în comisie dar nu erau domnii de la televiziune, nu era mass – media și nu 

puteați fi filmat. Vorbesc eu nu mă întrerupeți, vorbesc până mâine dacă mă enervați, 

vă spun sincer, nu mai faceți așa ceva pentru că tot dumneavoastră, dumneavoastră și 

cu colegii din PNL vă faceți de râs. La comisii sunteți pisici și aici sunteți lei. Urât. 

Foarte urât”.  

  Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Domnul consilier, domnul 

Primar vă rog ... ce să ne mai spună, uite renunță domnul Primar pentru ...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da, să renunțe de tot ... da ... domnule scurt, 

domnule noi ieri la ședință, la ședința de comisii sigur că eu unul m-am abținut dacă 

vă aduceți bine aminte da ... domnul Iorga da ... da dar vă uitați la mine. Eu unul m-am 

abținut dar nu asta contează nu are importanță dați-mi voie da ... deci noi ne-am abținut 

dar domnule dacă în comisie este un vot consultativ și votezi așa sau altfel trebuie în 

plen să votezi anume cum vrea domnul Marius Iorga sau altcineva? Și atunci unde este 

problema? Unde este problema? Dați-mi voie că n-am terminat, n-am terminat și în 

plus de asta ce bloc de locuințe noi? Am fost cu toții pe teren atunci domnul Marius 

Iorga nu a fost și cei care nu au fost ... aoleu ca să vezi ... ok nu știu nu v-am văzut 

acolo nu ați fost cu noi, ideea este în felul urmator acel bloc din punctul meu de vedere 

nu trebuie cumpărat. Pentru că este un bloc vechi, un sistem vechi, are baia și wc-urile 

pe hol și sunt cămăruțe cum erau pe vremuri acele blocuri pentru nefamiliști. Acel bloc 

e vechi, e vechi structura este așa cum este, să-l modernizezi te costă mai mult decât ai 

face altul nou, părerea mea să-l lăsăm acolo unde este dacă proprietarii acelui imobil 

vor să-l demoleze sau să lase Primăria să-l demoleze e foarte bine. Am înțeles că terenul 

de sub această construcție este al Primăriei și nu au decât să și-l țină dacă cumva au 

altceva de spus”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Domnul Primar aveți cuvântul 

... ce mai vreți să spuneți domnul Tănase?”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Eu vroiam să spun așa că domnul 

viceprimar Iorga care … așa … deci eu am fost cel care la comisii care am cerut 

lămuriri de la domnul Primar, poate atunci domnul viceprimar erați pisic cum spuneți 

dumneavoastră acolo, așa cum spuneți dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți cel 
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mai mare iceman. Dacă domnul Primar vă face din ochi votați așa cum vă spune. Deci 

nu mai vorbiți eu am fost și am văzut … Lasă-mă să vorbesc să explic, deci eu am 

cerut, hai domnule lasă-mă să vorbesc.”  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Chiar nu te mai las...” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnule eu am cerut explicații și de 

principiu am fost de acord când am fost la urbanism… ascultați-mă un pic, când am 

fost la urbanism la vizionare și am văzut că erau camere mici domnule cum pot să fiu 

de acord la așa ceva? eu am fost de acord din ceea ce mi-a explicat, nu au balcoane nu 

au nimic … haideți domnule …. Deci domnule președinte”. 

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

liniște”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Eu am fost pe teren și am văzut cu ochii 

mei, nu mă iau după poze, ne uităm să vedem ce am văzut acolo”. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule mă lăsați să vorbesc?”  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Da domnule ...” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Vă rog eu să mă lăsați ... nu nu 

... nu doar dumneavoastră ați fost pe teren am fost mai mulți și vreau să vă spun că ați 

fost în eroare. Dumneavoastră nu ați intrat în camere domnule că era închis acolo, ce 

tot spuneți, nu îmi spuneți mie ... haideți ... eu zic că .... domnule haideți să ... întindem. 

Ajunge cât am vorbit să-l lăsăm pe domnul Primar să ne explice altele haideți ... da să 

...”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnilor consilieri este vorba în 

acest proiect despre inițierea procedurii de cumpărare și nicidecum aprobarea 

cumpărării. Sunt două lucruri total diferite și v-am explicat și ieri la comisii dacă acest 

proiect ar fi aprobat, noi am face o expertiză tehnică a acelui bloc pe de o parte și pe 

de altă parte un raport de evaluare pe care urma să vi le prezentăm dumneavoastră și în 

funcție de ceea ce s-a stabilit prin aceste rapoarte aprobăm sau nu cumpărarea sau 

vânzarea. Dacă în urma acestui proiect niciodată nu vom ști dacă putem sau nu să 

cumpărăm, dacă este fazabilă sau nu este fezabilă cumpărarea acestui bloc. Mă bucur 

că ați aprobat demolarea blocului G2, intenția noastră era de a sistematiza întreaga zonă 

și de a nu lăsa un imobil părăsit în acest moment să zacă în continuare pe domeniul 

public al Municipiului Focșani. Era o chestiune de principiu. Sper poate că ințelegeți 

acest lucru. Aprobăm inițierea procedurii prin care noi vom face niște rapoarte de 

evaluare și de expertiză tehnică. Dacă ne vor spune experții că aceste blocuri, acest 

bloc poate fi cumpărat și dacă este viabilă investiția sau nu. Mai mult decât atât v-am 

spus foarte clar că și-au exprimat proprietarii acestui bloc, intenția de a nu solicita 

prețul în bani, deci bugetul local nu ar fi fost văduvit de anumite sume de bani, ar fi 

fost un troc, un schimb, făcut între blocul respectiv și terenurile pe care dumnealor le 

ocupă din proprietatea publică a Primăriei Municipiului Focșani cu alte clădiri ale 

Cooperației. Blocul acesta este un bloc al unei Cooperații așa cum ați spus foarte bine 

și dumneavoastră domnule consilier Bîrsan, terenul de sub bloc este al Primăriei iar 

dacă noi demolăm blocul G2 gândiți-vă că și acel bloc ar putea fi, fie demolat poate să 

dea un raport de expertiză chestiunea asta și dacă noi nu avem raportul de expertiză 

nici nu putem forța pe proprietari să-l demoleze. Fie îl puteam cumpăra prin acest 

schimb de terenuri fără să dăm niciun leu pe el și îl modernizăm, îl compartimentăm îl 
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dotăm cu toate utilitățile și-l dădeam pentru persoanele care au nevoie de o locuință din 

Municipiul Focsani. Iar în ceea ce privește domnule consilier Tănase, blocurile din 

ANL -urile din Democrației vă aduc la cunoștință că în cel mai scurt timp vor fi date 

în folosință”.  

Domnișoara consilier Ana Maria – Dimitriu: “Ați spus de 30 de zile că 

înmânați cheile celor din ... și doi din 30.06.2018 sunt mai mult de 30 de zile și nicio 

cheie domnule Primar”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vor fi înștiințați începând de luni 

toți beneficiarii acestor locuințe să .... nu, acum sunt chiar gata, sunt gata domnul ... 

bine am înțeles se lucrează acolo, s-a lucrat intens zilele acestea pentru semnalizarea 

ultimelor detalii tehnice pentru că au fost foarte multe scăpări în acele proiecte doamnă 

dacă nu știți. Dar dacă dumneavoastră nu vreți să inițiem această procedură de 

cumpărare nicio problemă, probabil vom lăsa acel bloc ca o ciupercă rea într-un cartier. 

Puteam face un cartier foarte frumos acolo, dar dacă dumneavoastră așa considerați 

este opțiunea dumneavoastră eu vă mulțumesc”. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Da domnule consilier scurt vă 

rog”.  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Foarte scurt aș vrea să tineți cont 

de un lucru pe care eu l-am observat de-a lungul timpului, dacă va dispărea G2 de acolo 

și vă spun că asta se va întâmpla 90% din cei care au locuit la G2 și alte persoane se 

vor muta abuziv acolo și vom avea un G2 mai mic ... nu au ce să le facă. Legea locuirii 

e bine definită, a intrat în casă nu poți să-l mai dai afară atât de ușor... Gândiți-vă la 

chestia asta, vă rog mult”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “De ieri s-a înțeles foarte bine ...” 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 

douăzeci și unu și nu se adoptă cu 12 voturi “pentru” și 7 abțineri din partea 

consilierilor PNL: Gheoca Corneliu - Dumitru, Tănase Neculai, Dimitriu Ana - Maria, 

Dobre Claudiu Alin, Bîrsan Costel, Ciocoeaș Laura - Mihaela, Drumea Alina Ramona. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de 

hotărâre nr. 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind completarea Anexei la 

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 140/2010 pentru aprobarea 

Normelor ce specifică condițiile de creștere și îngrijire a animalelor domestice și de 

companie în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Dacă în legătură cu acest proiect 

sunt ceva observații dacă nu sunt supun la vot acest proiect”.   

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 

douăzeci și doi  și se adoptă cu 19 voturi “pentru”, devenind astfel hotărârea nr. 301. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de 

hotărâre nr. 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului 

consultării și informării publicului nr. 37025 din 02.05.2018 privind documentația 

P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil spații de cazare și 

anexe în regim hotelier P+4E+5R și P+1E” – generat de imobilul amplasat în Focșani, 

bdul. Independenței nr. 8, nr. cad. 62437. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Dacă în legătură cu acest proiect 

sunt ceva observații”?  
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Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 

douăzeci și trei  și se adoptă cu 19 voturi “pentru”, devenind astfel hotărârea nr. 

302. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de 

hotărâre nr. 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului 

consultării și informării publicului nr. 25019 din 22.03.2018 privind documentația 

P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan a suprafeței de 

15344 mp în vederea construirii de locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, 

Focșani, extravilan, T. 50, P. 210, nr. cad. 57661, pe terenul în suprafață de 15.344,0 

mp.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Dacă în legătură cu acest proiect 

sunt ceva observații”?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 

douăzeci și patru  și se adoptă cu 19 voturi “pentru”, devenind astfel hotărârea nr. 

303. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de 

hotărâre nr. 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului 

consultării și informării publicului nr. 44027 din 24.05.2018 privind documentația 

P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Readaptare tramă stradală  în PUZ 

aprobat existent” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, intravilan, str. 

Dyonisos, T. 92, P. 484/4, 484/6, 484/8, 486/7, 486/10, 486/11, 486/12, 486/13, nr. 

cad. 53251 și 52665, pe terenul în suprafață de 164.087,0 mp, atras în intravilan prin 

HCL nr. 192/2016.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dacă în legătură cu acest proiect 

sunt ceva observații? 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 

douăzeci și cinci  și se adoptă cu 19 voturi “pentru”, devenind astfel hotărârea nr. 

304. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de 

hotărâre nr. 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului 

consultării și informării publicului nr. 44177 din 24.05.2018 privind documentația 

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

P4E+PARȚIAL, schimbare destinație C1 existentă în locuințe colective, păstrând 

regimul de înălțime” – generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Contemporanului 

nr. 4, nr. cad. 1098/1+2444N, în suprafață de 3905 mp.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dacă în legătură cu acest proiect 

sunt ceva observații? 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 

douăzeci și șase  și se adoptă cu 19 voturi “pentru”, devenind astfel hotărârea nr. 

305. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de 

hotărâre nr. 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 100/2011, 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciilor de transport 
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în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Focșani, cu modificările 

și completările ulterioare.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dacă în legătură cu acest proiect 

sunt ceva observații, vă rog domnul consilier Iorga.  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: “Vă mulțumesc domnule președinte 

sunteți amabil vă rog să-mi permiteți să fac un amendament la acest proiect cu câteva 

completări.  

La art. 3 din regulament se completeaza la lit. o) astfel:  

o) manager de transport în regim de taxi şi închiriere - persoana fizică angajată 

a unui transportator autorizat care este persoană juridică, intreprindere familială sau 

intreprindere individuală şi care conduce permanent şi efectiv activităţile de transport 

în regim de taxi şi în regim de închiriere ale acestuia. Un manager de transport în regim 

de taxi şi închiriere poate conduce activitatea unui singur transportator autorizat. 

ART. 10 din Regulament intitulat  “Anunţul public va cuprinde date privind” se 

modifică lit c), astfel: 

solicitanţii înscrişi în lista de aşteptare, până la data stabilirii prin hotărâre a Consiliul 

Local al Municipiului Focşani a numărului de autorizaţii taxi disponibile; 

 ART.12, alin. (1) din Anexa 1 la Hotărârea nr. 100/2011 se modifică, astfel: 
 (1) În cazul disponibilizării unei autorizaţii pentru transportul de persoane în regim 

de taxi, sub numărul maxim stabilit, se declanşează procedura de atribuire a acestora, 

la care au prioritate transportatorii autorizaţi, înscrişi în lista de aşteptare, deschisă până 

la data stabilirii prin hotărâre a Consiliul Local al Municipiului Focşani a numărului de 

autorizaţii taxi disponibile; 

ART. 21 din Regulament se modifică alin. (1), lit. c), astfel: 

c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunţă la una sau mai multe 

autorizaţii taxi, în favoarea unor angajaţi ai acestuia, cu o vechime în cadrul firmei 

de minim un an de zile şi care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator 

autorizat în regim de taxi, dând naştere astfel unuia sau mai multor transportatori, după 

caz; 

Se introduce un nou articol în Proiectul de hotărâre, cu următorul conţinut: 

ART. 2. În cuprinsul Regulamentului de organizare şi executare a serviciilor de 

transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Focşani, 

termenul de “persoană desemnată”, se înlocuieşte  cu termenul “manager de 

transport”. 

Totodată vă rog să-mi permiteți să vă supun atenției și propunerile asociațiilor 

reprezentative ale taximetriștilor din Municipiul Focșani, dumnealor au venit cu niște 

propuneri și la articolul 21 alineatul 1 lit. c) au propus ca titularul contractului de 

atribuire a gestiunii renunță la una sau mai multe autorizații taxi în favoarea unor 

angajați ai acestora cu o vechime în cadrul fimei respective de maxim 6 luni. Nu putem 

supune la vot acest amendament sau propunere deoarece avem …. cum ? sunt obligat 

să citesc … este propunerea dumnealor cred că este legal si corect să le citim altfel       

s-ar considera că le ascundem sau mai știu eu ce, domnule secretar am dreptate le citesc 

da?  

Deci... pentru că mai devreme amendamentul pe care vi l-am citit cuprinde 

această modificare nu cu 6 luni ci cu 1 an de zile, deci mărim vechimea celui care 
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lucrează la firma respectivă pentru o siguranță mai mare și următoarea propunere ar fi 

un manager de transport în regim de taxi și chirie poate conduce activitatea la maxim 

3 transportatori autorizați. De altfel menționăm că nici această propunere nu poate fi 

pusă în discuție deoarece la art. 7 alin. 4 la Legea 38/2003 privind transportul în regim 

de taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare avem 

următorul conținut: domnul Tănase nu sunteți interesat”?  

“Un manager de transport în regim de taxi si închiriere poate conduce 

activitatea unui singur transportator autorizat”, vă mulțumesc pentru atenție.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Doamna consilier Drumea vă 

rog”.    

Doamna consilier Drumea Alina – Ramona: „V-am urmărit, aceleași 

amendamente le aveam și eu numai că ați omis unul și ... da la art. 9 numai o secundă 

... da stați așa ... la art 9 alin. 1 se completează cu punctul C1 și C2, vreau să fac un 

amendament la punctul C2: “documentul emis de producător”, cuvântul producător 

să fie înlocuit cu reprezentantul legal autorizat pentru că practic este imposibil să obții 

acest certificat cu specificații tehnice direct de la producător, asta ar însemna să obții 

direct de la firma ... Dacia,VW etc. ... Mercedez, ceea ce este imposibil”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Mai doriți domnul consilier? 

apasăți pe buton”. 

Doamna consilier Drumea Alina – Ramona: “Documentul emis de producător 

cu specificațiile tehnice ale autoturismului. Se modifică “producător” cu reprezentantul 

legal autorizat, reprezentantul autorizat. Mulțumesc. Practic le cereți imposibilul la 

taximetriști să vă aducă autorizații cu date tehnice direct de la producător, producătorul 

este firma care produce da”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Reprezentantul legal prin 

reprezentanță să poată obține acest certificat de la reprezentanță”.  

Doamna consilier Drumea Alina – Ramona: „Tocmai, nu, nu cred că ați 

înțeles aici este specificat producător ceea ce este imposibil”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Vorbiți domnule consilier”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc, uitați că al meu funcționează - 

statul paralel. Am și eu de făcut o observație poate pertinentă poate nu, domnul secretar 

ne poate lămuri la Art. 9 alin. 1 lit. c) din anexa nr.1 spune așa: Declarație pe propria 

răspundere că deține sau va deține autoturisme termen de maxim 6 luni. Păi nu poate 

să dea nimeni o declarație pe propria răspundere că va deține peste 6 luni pentru că se 

pot întâmpla diferite cazuri, se îmbolnăvește, orice se poate întâmpla și acea persoană 

este deja în culpă pentru că o declarație pe propria răspundere care nu se adeverește 

răspunde în fața legii. Eu nu cred că este în regulă. Nu există așa ceva îl obligi să fie 

infractor, cum să-și asume?  Deci părerea mea este să dispară din această formulare că 

“va deține autoturisme”. Că nu este în regulă nu se știe, vine potopul și pe urmă îl 

căutăm să ne dea autoturismul. Eu nu cred că este în regulă”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier, haideți să vă 

explicăm cum stau treburile. În momentul în care un cetățean dorește să devină 

autorizat, să dețină licență de transportator, în primul rând sunt două lucruri distincte: 

O dată obține o licență că poate îndeplini condițiile de transportator autorizat de 

persoane în regim de taxi și pe de altă parte va obține o autorizație acea bulină pe care 



47 

 

o cunoaștem cu toții în momentul în care se eliberează o autorizație pentru că în acest 

moment știm foarte bine că toate autorizațiile sunt ocupate. Este un număr maxim de 

autorizații la nivelul Municipiului Focșani. Ei când vin să se înscrie pentru a obține 

această licență depun această declarație. Se dă această licență de transportator autorizat 

în baza acestei declarații – această prevedere este din Lege nu putem să o scoatem noi 

– iar în momentul în care s-a eliberat o autorizație, o bulină așa cum o știm cu toții se 

face o selecție a lor din lista de așteptare, deci el practic se înscrie în lista de așteptare 

și dacă este eligibil și primește acea bulină trebuie să vină cu mașina, ca să-i dăm 

autorizația de taxi. Dacă nu are mașina nu i se dă autorizația respectivă. De aceea noi 

trebuie să luăm o declarație conform legii. Nu am introdus-o noi de capul nostru în 

Hotărârea de Consiliu Local, că își va cumpăra mașină, deci le îngrădim un drept al 

lor, ar trebui sa-i obligăm pe toți să spună că au mașini. Păi și dacă el își ia o mașină și 

nu va obține licența? Îl obligăm să facem o investiție inutilă? Nu putem să facem ...  

este o prevedere legală pe care trebuie să o respectăm”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Nici să-l obligi că va da o declarație pe 

propria răspundere că va face ceva. E probabil greșit scris “declarație pe propria 

răspundere” – un angajament că iși va cumpăra o mașină”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Un angajament da. Dar o declarație pe 

propria răspundere implică răspundere penală și nu este în regulă ... Este domnul 

Nedelcu”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Da, mai doriți să luați cuvântul? 

V-ați mai gândit la ceva”?  

Doamna consilier Drumea Alina – Ramona: “Da mulțumesc, aș vrea să mai 

repete încă o dată domnul Iorga amendamentul de la art. 21 lit. d) l-a citit prea repede”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Aveți ceva de adăugat, de 

completat”?  

Doamna consilier Drumea Alina – Ramona: „Da, tot înlocuirea ... da, deci 

titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată, o 

intreprindere familială autorizată sau intreprindere individuală care se transformă într-

o persoană juridică dar aici vreau să facem un amendament: iar unul dintre aceștia să 

fie reprezentantul legal al persoanei fizice autorizată al inteprinderii familiale sau a 

intreprinderii individuale dând naștere unui nou transportator, în loc de “unic”. 

Mulțumesc.  Pentru că așa oferim posibilitatea nu prin ...”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ce articol”?  

Doamna consilier Drumea Alina – Ramona: “Art. 21 lit. d) să fie înlocuit 

cuvântul “unic” cu „unul dintre acestea” așa putem să dăm posibilitatea și asociaților 

în firmă. Prin unic nu mai putem să dăm această posibilitate. Mulțumesc”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... este vorba de faptul că un singur 

manager de transport în regim de taxi poate conduce activitatea unui singur 

transportator autorizat despre asta este vorba”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Este în sală angajata primăriei 

de la compartiment Trasport Urban.” 

Doamna Botezatu Emanuela: “La articolul 21 lit. d) este acea situație în care 

legea permite PFA- urilor sau I.I. să se transforme în societăți comerciale. Autorizația 

taxi care a fost emisă titularilor PFA -urilor sau I.I.-urilor să plece pe societatea 
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comercială nou înființată. Ideea era să nu ... la data când se constituie noua societate să 

nu se mai permită mai mulți asociați, ci reprezentatul PFA-ului sau al I.I.-ului să fie 

asociat unic și administrator”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Mulțumim” 

Domnul consilier Marius Iorga: “S-ar sparge societatea în mai multe mici 

societăți, fiecare ar avea dreptul păi problema este că nu avem atâtea buline... este 

limitat ... concurență este oricum”.   

Doamna consilier Drumea Alina – Ramona: “Asta reiese ca persoanele 

juridice nu pot avea asociați pe această firmă din ceea ce spuneți dumneavostră.  

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani: 

“Iertați-mă nu este cazul SRL -urilor. Vorbim de PFA sau I.I. care înseamnă eu și soția. 

Păi eu în ideea în care are și soția ca și I.I. și atunci cum să fie doi acționari dacă este 

un PFA”?  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Eu zic că ne-am lămurit un pic”.  

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani: „Dar 

nu vorbim despre acțiuni nu intrăm în  societăți acuma și acționariat, un PFA nu are 

acțiuni , este o persoană fizică autorizată care desfășoară activități și legiuitorul vine în 

38 modificat acuma și spune că se poate transforma într-o societate comercială în 

accepțiunea Legii 31”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Am înțeles acum”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot amendamentul formulat de către domnul 

consilier Iorga și se adoptă cu 19 voturi “pentru”.  

Se supune la vot amendamentul taximetriștilor și nu se adoptă cu 7 voturi pentru 

și 12 abțineri din partea următorilor consilieri Ailincuței Lauriana, Bojoaică Valerica, 

Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Mersoiu Ionuț, Mihai Petruț, 

Miron Mariana, Nedelcu Mihai, Nistroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, 

amendamentul taximetriștilor nu a fost adoptat.  

Se supune la vot primul amendamentul formulat de către doamna consilier 

Drumea Alina – Ramona cu privire la reprezentantul legal și se adoptă cu 19 voturi 

pentru.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre in integralitatea sa și se adoptă cu 19 voturi 

pentru, devenind astfel hotărârea nr. 306. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de 

hotărâre nr. 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici, faza proiect tehnic de execuție, pentru realizarea obiectivului de 

investiții „Contorizări alimentări cu apă în municipiul Focșani, județul Vrancea”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dacă în legatură cu acest proiect 

sunt ceva observații? Domnul consilier Bîrsan, va rog .  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Din punctul meu de vedere la acest proiect 

de irigații și contorizare s-a ales soluția tehnică cea mai scumpă și cea mai proastă, cea 

mai ineficientă. Aceste furtune de picurare subterane, mă credeți că am greșit și eu 

prima dată și am făcut așa ceva – se înfundă în pământ, am încercat cu nisip, la fel nu 

au nicio eficiență. Având în vedere că majoritatea locațiilor, loturilor cum ați denumit 

aici pe proiect sunt sensuri giratorii soluția tehnică eu cred că era mai degrabă cu un 

singur aspensor. Ieșea, iriga își făcea treaba și cu asta basta. Eu am constatat aici 
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anumite materiale, conducte de branșament, robinete, clape de sens. Apropo de clape 

de sens ... cei de la CUP, apropo domnul Primar de interes, spuneau că nu sunt bune, 

că nu sunt sigure. De ce se montează clape de sens aici dacă nu sunt bune? Ce râde 

colegul, el știe ce știe, că este specialist instalator... Filtru de apă da? Păi dacă apa este 

atât de bună și ne dau cei de la CUP apă bună și cei de la bloc beau apă de la robinet 

de ce mai trebuie filtru când irigăm florile? Electrovalvă, contor, senzor de ploaie și 

așa mai departe. Am făcut o socoteală în total aceste materiale nu pot depăși 20 

milioane lei vechi. Păi până la 58,00 mii lei este distanță mare, mai este manopera până 

la 75 milioane dar până la acel preț este imens, e foarte, foarte mult. Mai am o 

nelămurire dacă poate cineva să mă lămurească: unitate de comandă programare 

control cu acționare la distanță, la ce distanță? La un 1 metru, 2, 5 kilometri care este 

distanța?  

Din punctul meu de vedere sunt mulți bani cheltuiți și cred că ineficient și absolut 

gratuit, se puteau face mari economii pe altă soluție de alimentare, foarte, foarte simplă 

credeti-mă. Mulțumesc”.  

Radu Nitu: “Dacă mai dorește cineva” ?  

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru: „Vă rog să consemnați că nu particip 

la vot”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 

douăzeci și opt și se adoptă cu 11 voturi “pentru”, 1 neparticipare la vot și 7 abțineri 

din partea următorilor consilieri locali: Gheoca Corneliu - Dumitru, Tănase Neculai, 

Dimitriu Ana - Maria, Dobre Claudiu Alin, Bîrsan Costel, Ciocoeaș Laura - Mihaela, 

Drumea Alina Ramona, devenind astfel hotărârea nr. 307. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de 

hotărâre nr. 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 493/2017 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție  pentru realizarea obiectivului de 

investiții:„Relocare Monumentul Eroilor Regimentului 11 Artilerie în incinta 

Mausoleului Eroilor Sud, Bdul. București nr. 4-6”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Dacă în legatură cu acest proiect 

sunt ceva observații”?  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Da eu vreau să spun că este foarte bună 

inițiativa privind relocarea ca să nu rămână acel monument izolat acolo, dar s-a solicitat 

o sumă foarte mare. Cu suma de 2 miliare aproape mai facem un monument sau două, 

mi se pare enorm 2 miliarde. Da. Deci eu v-am spus că mi se pare foarte mult pentru 

un monument 2 miliarde aproape”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Da, mulțumim, dacă mai sunt și 

alte observații dacă nu supun la vot”.  

Nu mai sunt discuții se supune la vot proiectul de hotărâre numărul douăzeci 

și nouă și se adoptă cu 12 voturi “pentru”, și 7 abțineri din partea următorilor consilieri 

locali: Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase Neculai, Dimitriu Ana - Maria, Dobre 

Claudiu Alin, Bîrsan Costel, Ciocoeaș Laura - Mihaela, Drumea Alina Ramona, 

devenind astfel hotărârea nr. 308. 
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Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de 

hotărâre nr. 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 

Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2018.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dacă în legatură cu acest proiect 

sunt ceva observații: Domnul consilier Mersoiu Ionuț.  

Domnul consilier Mersoiu Ionuț: “Am de făcut un amendament și anume: Se 

suplimentează repartizarea din fondul de rezervă cu suma de 27,00 mii lei astfel:  

- 20,00 mii lei în bugetul propriu al Colegiului Național Unirea Focșani la 

subcapitolul bugetar “Învățamânt secunadr superior”, articolul bugetar „Alte 

cheltuieli cu bunuri si servicii” 

- 7,00 mii lei în bugetul propriu al Colegiului Tehnic “Ion Mincu” Focșani la 

subcapitolul bugetar “Învățământ secundar superior”, articolul bugetar “Alte 

bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”.  

2. Se suplimentează cu suma de 2,4 mii lei veniturile din donații și sponsorizări ale 

Liceului Tehnologic “G.G. Longinescu” ce vor fi utilizate la articolul “Alte bunuri și 

servicii pentru întreținere și funcționare”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Dacă mai sunt discuții”?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot amendamentul domnului consilier 

Mersoiu Ionuț și se adoptă cu 19 voturi “pentru”.  

Nu mai sunt discuții se supune la vot proiectul de hotărâre numărul treizeci 

și se adoptă cu 12 voturi “pentru”, și 7 abțineri din partea următorilor consilieri locali: 

Gheoca Corneliu - Dumitru, Tănase Neculai, Dimitriu Ana - Maria, Dobre Claudiu 

Alin, Bîrsan Costel, Ciocoeaș Laura - Mihaela, Drumea Alina Ramona, devenind 

astfel hotărârea nr. 309 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de 

hotărâre nr. 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 

și a anexei din HCL nr. 82/2018 privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a 

excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului 

precedent, cu modificările ulterioare.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Dacă sunt discuții în legătură cu 

acest proiect? Domnul consilier Tănase Neculai”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Deci datorită faptului că această rectificare 

se face prin preluarea unor sume de bani de la investiții, de la dezvoltare pentru 

creșterea salariilor noi nu putem să votăm așa ceva. Deci gânditi-vă că aici focșănenii 

nu știu dacă sunt de acord să plătească impozite ca să avem un ... plata salariilor 

crescute, mărite, nu este corect pentru nimeni, focșănenii nu plătesc impozite pentru 

asta da? Haideți să facem investiții băgăm 60 miliarde pentru ce? Domnul ...” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “domnul consilier gata”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Nu s-au făcut investiții în Focșani, numai 

ne lăudăm luăm bani de la focșăneni să dăm pentru salarii nu este corect, cea mai 

incorectă chestiune”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Mulțumim”.  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Nici cele 15 străzi nu sunt investiții? La 

care v-ați opus”?  
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Domnul consilier Tănase Neculai: „Care? Cele din visele dumneavoastră? ați 

visat cumva”?  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: “Uitați-vă la dumneavoastră sunteți ca doi 

bătrânei senili care nu înțeleg nimic”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Cred că interesele dumneavoastră 

personale ...”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Uitați-vă că nu aveți habar de nimic .... nu 

vă este rușine cum vorbiți de moralitate cu mine”?  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Aveți grijă cu consiliul de administrație că 

ați omorât lumea pe acolo”  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Nu aveți voie să vorbiți”  

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „O să fac un azil special”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Vedeți de spital nu de altceva, sunteți de 

zeci de ani și nu ați făcut nimic, ați distrus spitalul”.  

Nu mai sunt discuții se supune la vot proiectul de hotărâre numărul treizeci 

și unu se adoptă cu 12 voturi “pentru”, 2 împotrivă din partea următorilor consilieri 

locali: Ciocoeaș Laura - Mihaela, Drumea Alina Ramona și 5 abțineri din partea 

următorilor consilieri locali: Gheoca Corneliu - Dumitru, Tănase Neculai, Dimitriu 

Ana - Maria, Dobre Claudiu Alin, Bîrsan Costel, , devenind astfel hotărârea nr. 310. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de 

hotărâre nr. 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 

20,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 Colegiului 

Național Unirea Focșani în vederea participării echipei liceului la WORLD ROBOT 

OLYMPIAD, care va avea loc în Thailanda în perioada 16-18 noiembrie 2018.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Dacă sunt discuții în legatură cu 

acest proiect”? 

Nu mai sunt discuții se supune la vot proiectul de hotărâre numărul treizeci 

și doi și se adoptă cu 19 voturi “pentru”, devenind astfel hotărârea nr. 311. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de 

hotărâre nr. 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului local al municipiului Focșani nr. 288/2015 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada 

Poligonului din municipiul Focșani, județul Vrancea”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dacă sunt discuții în legatură cu 

acest proiect? Domnul consilier Mersoiu Ionuț face un amendament la acest proiect. 

Refacere infrastructură strada Poligonului din Municipiul Focșani județul Vrancea.  

Domnul consilier Mersoiu Ionuț: La coloana 2, rând 1 din Anexa la valoarea 

totală a investiției aprobată prin HCL nr. 288/2015 se citește suma de 743.311,31 

lei în loc de 703.311,31 lei. O greșeală de scriere.  

Se supune la vot amendamentul formulat de către domnul consilier Mersoiu 

Ionuț și se adoptă cu 12 voturi pentru și 5 abțineri Gheoca Corneliu - Dumitru, Dimitriu 

Ana - Maria, Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura - Mihaela, Drumea Alina Ramona 

și 2 neparticipări la vot din partea consilierilor Bîrsan Costel și Tănase Neculai, 

amendamentul se aprobă.  
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Doamna consilier Drumea Alina: “Dă curs citirii amendamentului: La raport 

penultimul de asemeni procedurile de achiziție publică, privind achiziția serviciilor de 

proiectare și execuție lucrări s-au finalizat înregistrându-se economii după cum 

urmează. Stați că .....  Amplasamentul propus .... este vorba tot de suma o greșeala 

materială 648694,55 iar aici este 684 .... în tabel la valoarea da.... în cadrul raportului 

unde este tabelul. Da este o eroare materială.  

La alineatul 3 la raport a 2-a pagină ca să înțelegeți. Amplasamentul propus a 

primit aprobare pentru amplasare prin programul PNDL 2017-2020 cu valoarea alocată 

din bugetul de stat de 648,00 mii lei, iar în tabel în HCL nr. 438 este menționat 684,00 

mii lei”. 

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani: „În 

Hotărârea 438 în anexa este total 648,29 ...  

Doamna consilier Drumea Alina: În raport da?  

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani: “În 

raport se vorbește de finanțare. Indicatorii aprobați de dumneavoastră în 2017 prin 438 

sunt 684, 29 și este corect așa”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Vă rog”  

Doamna consilier Drumea Alina: “Doamna Costin aici vorbiți și despre o 

înregistrare a economiei dar eu vă întreb ... față de 2017 este o economie față de 2015 

nu se face nicio economie”.  

Doamna Cristina Costin: „Dar nu față de 2015, prima dată s-au aprobat niște 

indicatori în 2015 am făcut documentațiile, am venit în 2017 și am refăcut indicatorii 

am mers și am semnat contractul de finanțare pe o componentă nu pe toată suma după 

care s-a scos la licitație PT cu execuție și în urma încheierii contractului am obținut 

economie C+N  la 127.932 pe contract de execuție la propiectare și mai sunt și alte 

capitole”.  

Doamna consilier Drumea Alina: „Practic din bugetul statului și din bugetul 

Consiliului Local”.  

Doamna Cristina Costin: “Din bugetul statului se finanțează lucrări de 

construcție și execuție și montaj și diverse și neprăvăzute”.   

Doamna consilier Drumea Alina: “Practic cele care pot fi văzute: avize, 

acorduri”.  

Doamna Cristina Costin: „Da sunt din bugetul local”.  

Doamna consilier Drumea Alina: “Taxe și comisioane”  

Doamna Cristina Costin: “Să fiu mai clară față de contractul de finanțare suma 

pe care ați spus-o dumneavoastră din raport acuma o să ne ducem pe o diminuare de 

valoare, practic acuma o să primim pentru diverse și neprăvăzute 471,00 mii lei” 

Doamna consilier Drumea Alina: „Da este o diminuare cu 50% care practic nu 

este o economie.„ 

Doamna Cristina Costin: „Ba da, este o economie față de ceea ce s-a estimat 

la faza DALI și la faza de PT, înregistrată în urma licitației deci eu am scos lucrarea la 

598.990 mii lei și am încheiat contractul la 478,00 mii lei banii care i-am obținut ca 

economie prin rectificare i-am dus la alte lucrări”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnul consilier Bîrsan vă rog”.  
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Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul președinte se specifică în acest 

proiect ... se modifică denumirea obiectivului, aș fi curios de ce?  

La tabelul cu caracteristicile principale a indicatorilor tehnico-economici vedem 

sumele alocate conform HCL 288/2015 la prima coloană. La a2-a coloană HCL 

438/2017. La următorul proiect pe care urmează să-l citiți ... spune modificarea și 

completarea HCL 439/26.10.2017, păi care este 438 sau 439 care este ăla adevărat”?  

Doamna Cristina Costin: “Deci legat de denumire, ați întrebat de denumire. In 

ordinul ministrului apare menționat pentru județul Vrancea, Municipiu refacere 

insfrastructură Strada Poligonului atât. Sunt pentru că prin hotărâre de Consiliu să am 

aceeași denumire de asta am menționat aici titulatura, pentru că este ordinul 

ministrului. Aceasta a fost prima întrebare. La a2-a întrebare de fapt sunt două hotărâri 

de consiliu. Una de aprobare a indicatorilor tehnico economici și una de aprobare a 

finanțării. Avem o finanțare din bugetul local este suportată de serviciul proiectare, 

avize, comisioane și o anexă o să găsiți cu contribuția de la bugetul de stat. Ambele 

sume puse una peste alta din cele două anexe dau sumele din Hotărârea cu indicatorii. 

Aceasta este procedura”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Sunteți lămurit da”?  

Domnul consilier Tănase: Domnule președinte eu vroiam să vă întreb așa că 

dumneavoastră sunteți un om cu experiență mai există PNDL? Face ceva mai există?  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Mulțumesc”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dar dumneavoastră știți ce 

înseamnă PNDL? Dați-mi răspunsul la întrebare? Și nu există”?  

Domnul consilier Tănase: „Cu astfel de oameni aveți de a face care nu știu să 

spună niște inițiale? Câte proiecte ați făcut în Focsani prin PNDL”?  

Dl Primar Cristi Valentin Misailă: „7 proiecte”  

Domnul consilier Tănase: „Și care sunt acelea”?  

Dl Primar Cristi Valentin Misailă: „O să vi le spun eu mai târziu”.  

Domnul consilier Tănase: „Le aveți în proiect nu”?  

Dl Primar Cristi Valentin Misailă: „Sunt semnate”.  

Domnul consilier Tănase: “Unde sunt semnate”?.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „La un proiect se lucrează... trebuie 

să răspund se lucrează la Dornișoarei, Magheru, Popa Șapcă, Ghinea Dorinel sunt prin 

PNDL, Teiului și George Cosbuc, acesta este un proiect. Se lucrează domnule, se 

lucrează intens în termenul legal conform contractului. In maxim 1 săptămână strada 

Poligonului, am fost blocați la o licitație pentru o contestație pe srada Căpitan Crețu 

Florin, Revoluției, Aleea Parc, Aleea Sudului, se lucrează la proiectare pentru 

extinderea cu 12 clase la Școala Nr.3 avem deasemeni prin PNDL finanțarea celor 28 

de străzi care au fost scoase la licitație pe data de 23 Iulie s-au deschis ofertele, asteptăm 

finalizarea procedurilor de semnare a contractelor și de evaluare a acestor oferte și la 

urmă semnarea contractelor. Deci domnul consilier se lucrează”.   

Domnul consilier Tănase Neculai: „M-ați lămurit dar spitalul când îl faceți”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misailă: „Nici acum nu știți? Sunteți total în 

eroare”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Doamna consilier dacă doriți să 

vorbiți pe proiect, nu din amintiri, vă rog doamna consilier”.  
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Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Domnule președinte aș vrea să vă 

întreb deci aici scrie în art. 2 că în tot cuprinsul HCL nr. 288 /29.10.2015 se modifică 

denumirea obiectivului de investiții de refacere infrastructură Strada Poligonului din 

Municipiul Focșani, județul Vrancea în refacere infrastructură Strada Poligonului.  

Întrebarea mea este celălalt proiect ulterior este același obiectiv sau sunt obiective 

separate? Pentru că altfel după această hotărâre și modificare ar trebui Hotărârea trecută 

și în dispozitivul hotărârii următorului  proiect”.  

Dl Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi este trecut doamnă la Art.3 , la 

următorul proiect este trecut la Art. 3, la fel se modifică”. 

Doamna consilier Drumea Alina Ramona: „Mulțumesc”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumim și noi”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot amendamentul domnului consilier 

Mersoiu Ionuț și se adoptă cu 12 voturi “pentru” și 7 abțineri din partea următorilor 

consilieri locali: Gheoca Corneliu - Dumitru, Tănase Neculai, Dimitriu Ana - Maria, 

Dobre Claudiu Alin, Bîrsan Costel, Ciocoeaș Laura - Mihaela, Drumea Alina Ramona.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul treizeci 

și trei și  se adoptă cu 12 voturi “pentru” și 7 abțineri din partea următorilor consilieri 

locali: Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase Neculai, Dimitriu Ana - Maria, Dobre 

Claudiu Alin, Bîrsan Costel, Ciocoeaș Laura - Mihaela, Drumea Alina Ramona, 

devenind astfel hotărârea nr. 312. 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „Prima dată fac azilul pentru dumneavoastră 

și pe urmă fac și spitalul”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „s-a săturat lumea de minciuni domnul ... „ 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pe strada Poligonului stă o familie 

care se numește Mihai, știti foarte bine. Și care știu eu ce s-a întâmplat în 2016 la 

alegeri, domnul Ion Ștefan îl punea să mă înjure pe la colțuri dar noi facem strada ... 

dar noi facem strada Poligonului și o reabilităm”.   

 

Domnul consilier Nedelcu Mihai: „A sărit prietena când a auzit de Ion Ștefan”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Spuneți până la capăt ce este pe Strada 

Poligonului”?  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: Dă curs citirii proiectului de 

hotărâre nr. 34 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 

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 din municipiul 

Focșani, județul Vrancea”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Dacă în legătură cu acest proiect 

sunt discuții, domnul consilier Mersoiu Ionuț prezintă amendamentul”.  

Domnul consilier Mersoiu Ionuț: La Anexa nr. 2 , cap. 3 cheltuieli pentru 

proiectare și asistenta tehnica subcap. 3.2. documentatii – suport si cheltuieli 

pentru obtinere de avize, acorduri și autorizatii la coloanele 4 și 5, TVA 19% și 

valoare cu T.V.A. se va citi 0,00 lei și la coloana 6 valoare cu T.V.A se va citi 0,00 

euro 
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Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza la Total Cap.4 la valoarea fara 

T.V.A se va citi 86.072,32 euro și la coloana Valoare cu T.V.A se va citi 102.426,06 

euro  

Cap. 5 Alte cheltuieli subcap. 5.2. comisioane, cote, taxe, costul creditului la 

coloana Valoare fara T.V.A se va citi 0,00 lei și coloana 6 valoare cu T.V.A se va 

citi 0,00 lei.  

La total Capitolul 5 la coloana valoare cu T.V.A se va citi 5.121,30 euro.   

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: da, multumim  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot amendamentul domnului consilier 

Mersoiu Ionuț și se adoptă cu 12 voturi “pentru” și 6  abțineri din partea următorilor 

consilieri locali: Gheoca Corneliu – Dumitru, Dimitriu Ana - Maria, Dobre Claudiu 

Alin, Bîrsan Costel, Ciocoeaș Laura - Mihaela, Drumea Alina Ramona. Domnul 

Consilier Tănase Neculai lipsește din sală. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: „Da, domnul consilier Bîrsan vă 

rog să vorbiți pe proiect”.   

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul președinte eu mă uit și ca de obicei, 

coșmarul domnului Primar, proiectarea, diriginte de șantier și asa mai departe și ca să 

o scurtăm că suntem toți obosiți revin cu o întrebare la care nu mi s-a răspuns altă dată, 

domnul Primar ca de obicei când este înghesuit spune că vă dau în scris și în scris 

răspunsul vine după 2 luni, dar poate acum ne răspunde. Mă uit la diriginte de șantier 

foarte mulți bani se alocă acestei categorii și stau și mă întreb, dirigintele de șantier din 

câte știu eu lucrează în folosul beneficiarului, adică al Primăriei și a Consiliului Local. 

Acești bani nu ar fi mai bine să fie nu știu distribuiți unui angajat al Primăriei, să 

angajăm pe cineva care să fie diriginte de șantier, i se dă un salariu sau i se atribuie 

cuiva din aparatul tehnic al Primăriei aceste atribuțiuni și nu mai risipim atâția bani”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Suntem perfect de acord cu 

dumneavoastră domnul consilier, avem posturi libere la investiții dacă vreți puteți să 

vă angajați....  

Sunt posturi scoase la concurs chiar în această perioadă. Cinci posturi la 

investiții. Din păcate avem foarte multe lucrări de făcut și nu avem capacitatea fizică 

să acoperim aceste dirigenții de șantier. Dacă noi am acoperi această dirigenție de 

șantier cu colegii noștri, ar trebui să sistăm toate celelalte lucrări și toate celelalte 

documentații care sunt tot pentru investiții. Nu putem să le împărțim și colo și colo. 

Avem patru atât, sunt patru ingineri care fac toate documentații pe care dumneavoastră 

le vedeți, pe toate acele străzi, care se vor face, domnule consiler Tănase, să știți.  

O să luăm de la corpul de control când avem din ce. Că am luat și de acolo foarte 

mulți, să știți. Și nu putem să-i plătim conform legii mai mult decât grila de salarizare, 

să știți, nu se poate. Asta este condiția de bază și legală.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Am spus, la proiect sau pe lângă, tot acolo 

ajungem.  

Am o gripă, îmi cer scuze. Vă dau la toți să luați...  

Domnul Primar, păi să înțeleg că sunt posturi libere și nu avem posibilitate sau 

nu sunt doritori să se angajeze ca și diriginte de șantier? Eu am înțeles că au fost 

obiecțiuni sau probleme numai cu cei 2 electricieni de la iluminatul public. Dar chiar 

și aici? Nu putem găsi?” 
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Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Gata! Gata!” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Nu putem găsi un...? 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar, stați domnule 

președinte.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Scoatem posturile la concurs și nu 

se înscrie nimeni. Veniți dumneavoastră... de asta v-am spus. Veniți dumneavoastră. 

Mai mult decât atât...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Asta-i soluția, să vin eu? Păi dacă aș veni eu, 

domnule Primar...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Păi dacă tot vreți atât... da, nu vreți 

să veniți? Chiar nu vreți să veniți?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “O să fie doliu dacă vin eu aici.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Doliu, da? Atunci când spuneți niște 

minciuni unor oameni care au o anumită legătură sufletească cu mine. Părinților mei, 

de exemplu, le spuneți niște minciuni aberante. Că mă băgați dumneavoastră în 

pușcărie. Să vă fie rușine.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Ce spuneți, domnule Primar?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da, asta ați spus dumneavoatră.” 

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

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule, haideți, opriți-vă.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Domnule Primar, ce tot trăncăniți acolo. Ce 

vorbiți dumneavoastră? Știu eu ce vorbesc foarte bine.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule haideți să ne...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Domnule Primar...” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Supun la vot.... domnule, vă 

rog.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Pe părinții dumneavoastră îi cunosc și-i 

respect, am toată stima pentru ei, au încercat să vă educe, domnule Primar, nu s-a lipit 

nimic de dumneavoastră.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule, opriți-vă, haideți...  

Cine este împotrivă, cine se abține?  

Domnule consilier Tănase, votați sau vorbiți. Jucați în Consiliul Local sau jucați 

pe limba altuia? 12 voturi...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Fiți un pic mai calm, vă rog eu, vă 

pierdeți...” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Vă rog eu frumos.” 

Domnul consilier Dobre Alin – Claudiu: “Păi ne țineți cu mâinile pe sus câte 

5 minute.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Păi v-am ținut, dar domnul 

Tănase nu a votat. Am văzut cine a...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte, fiți un pic mai calm.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Se supune la vot proiectul și se 

aprobă cu 12 voturi pentru, 5 abțineri, din partea domnilor și doamnelor 

consilieri Gheoca Corneliu- Dumitru, Dobre Alin – Claudiu Ana – Maria Dimitriu 

Ciocoeaș Laura- Mihaela și Drumea Alina Ramona și 2 neparticipări la vot din 
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partea domnilor consilieri Neculai Tănase și Bîrsan Costel, devenind horărârea 

nr. 313.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte, nu v-ați luat 

pachețelul la dumneavoastră.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Da, o să vă iau pe dumneavoastră 

la pachet și pe Bîrsan ca să mă satur.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Dau o shaorma, domnule președinte.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Proiect de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare alei Grădina Publică municipiul 

Focșani”. Este ultimul proiect. Vă rog să vă pronunțați. Dacă sunt observații... 

Nu sunt observații, se supune la vot proiectul și se aprobă cu 19 voturi 

pentru, devenid hotărârea nr. 314. 
Noi am epuizat ordinea de zi a ședinței de astăzi.  

Domnule, aveți răbdare că nu sunteți așa... avem aici un raport al Direcției de 

Asistență Socială și Medicină Școlară privind asistenții personali... Domnule consilier, 

aveți răbdare... cu handicap.... luăm la cunoștință, da? Sunteți de acord, da? Bun, 

mergem mai departe.  

Avem aici o hârtiuță, o plângere prealabilă. Vă rog să mai rămâneți, domnule... 

împotriva hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 27/28.01.2016, 

solicităm revocarea în parte a acestui act administrativ, respectiv articolul 2 din anexa 

la hotărârea Consiliului Local 27/2016. Domnule consilier Gongu Emanuel, ieri la 

comisie ați spus că această plângere, nu, parcă, e în justiție? Mai spuneți la microfon.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa 

este, există un proces pe rol care se, care a început la începutul anului, acestui an și 

consider eu, eu propun colegilor, nu-i oblig, propun să suspendăm aceast răspuns.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Să ne menținem până la capăt.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Până când un judecător, de fapt 4 

judecători se vor pronunța asupra cererii dumnealor. E simplu. Acum dacă se dorește, 

dacă nu...” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Numai un pic domnule...” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Consider că un judecător este mai în 

măsură să se pronunțe asupra legalității unei hotărâri. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Am înțeles. Și domnul Mazăre, 

domnilor consilieri sunteți de acord să dăm cuvântul, da? Domnule Mazăre aveți 

cuvântul, dar foarte scurt așa, concis, da? Lăsați că...” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre:    
“Mi-a făcut plăcere să stau în prezența dumneavoastră. Vă rog să-mi dați voie să mă 

prezint și să spun că mai mult sau mai puțin trebuie să ascultăm și problema asta, 

fiindcă vin în numele oamenilor de afaceri, sunt președintele Patronatului IMM de 

comerț Vrancea.  

Este o problemă legată de actul de comerț. Consider că este o ilegalitate și în 

consecință vreau ca dumneavoastră să luați la cunoștință sau spre informare. Fiindcă 

eu vin cu o întrebare. De ce și cum se explică faptul că se impune revocarea chiar și 

parțială a hotărârii consiliului local 27/2016, această plângere fiind inadmisibilă, 
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întrucât se cere revocarea unei hotărâri care deja a produs efecte juridice. Deci, cei de 

specialitate sau direcția de specialitate să ne dea răspunsul.  

Mai pun încă o întrebare... care este scopul informării și supunerii discuției 

consiliului local a plângerii prealabile, formulată de către Miorița SRL. Care este 

scopul? Primăria Municipiului Focșani primește zilnic la registratură n+1 plângeri. 

Întrebarea mea este de ce această plângere în mod special trebuie pusă sau supusă 

discuției consiliului local? Domnule Primar, vă rog, dacă puteți să-mi răspundeți, 

factorii de decizie...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “A trebuit să facem acest demers 

pentru că dumneavoastră ați adresat-o către Consiliul Local.” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: 
“Bine, domnule Primar, deci ăsta este răspunsul, da? Mulțumesc frumos. În sfârșit am 

să vă spun...  

Eu vorbesc din experiența de consilier județean și vin și spun următorul lucru... 

noi consilierii am fost puși în situația, de mai multe ori, să mergem la tribunal să dăm 

cu subsemnatul. Cineva pentru aceste erori materiale trebuie să plătească. Mă gândesc 

ca nu cumva informarea asta este spre aducerea la cunoștință și discuția în Cosiliul 

Local și când va veni momentul T0 să veniți și să spuneți, da, domnule, dar noi am 

discutat în Consiliul Local despre această situație... da?  

Eu nu fac nici un proces de intenție. Vorbesc doar din experiență. Și noi am fost 

chemați și am semnat. Nu dau exemple, deși pot să vin și cu exemple. Am semnat în 

intervențiile noastre la tribunal. Vezi Căprioara, vezi regiile de transport și alte și alte 

probleme, da? Vă rog, i-am spus, am spus că nu vin cu exemplu, dar dumneavoastră... 

vreau, de asemenea, să vă întreb și să răspundă direcția de specialitate cine a înaintat 

acest proiect de hotărâre în anul 2016, ce a avut în vedere și dacă această hotărâre a 

primit legalitate din partea Prefecturii, respectiv a Prefectului?  

Domnule președinte... eu nu vin pe crede, eu vin să fiu informat, de asta sunt la 

dumneavoastră. Deci vreau direcția de specialitate să ne spună.” 

Șef Serviciu juridic, contencios, doamna Carmen Ghiuță: “Hotărârea aceasta 

privește aprobarea regulamentului de autorizare a comercializării produselor și 

serviciilor de piață în unitățile comerciale și sistem ambulant pe raza Municipiului 

Focșani. Se aplică din momentul aprobării ei din 2016, da? 

Iar dumneavoastră acum ați făcut concomitent o plângere prealabilă adresată 

Consilului Local prin care solicitați anularea unui punct din hotărâre și acțiune în 

instanța de contecios cu aceeași solicitare. Ați urmat doi pași, doi într-unul.  

Suntem obligați noi ca și Primărie să punem în discuția Consiliului Local 

plângerea dumneavoastră prealabilă pentru a putea prezenta tribunalului, secția de 

contencios, părerea Consiliului Local asupra acestui regulament care de doi ani de zile 

e respectat în oraș de aproape toate societățile comerciale, dacă nu chiar de toate, nu 

chiar de toate pentru că dumneaoastră nu v-o însușiți. Dar bineînțeles că are aviz de 

legalitate, nicio hotărâre nu se aprobă...” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: “Cu 

siguranță are...” 

Șef Serviciu juridic, contencios, doamna Carmen Ghiuță: “Dacă mă 

chestionați...” 
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Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: “Eu 

nu chestionez, n-am niciun proces de intenție. Întreb.” 

Șef Serviciu juridic, contencios, doamna Carmen Ghiuță: “Are aviz de 

legalitate, nu s-ar fi aplicat în regulament...” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: 
“Atunci aștept discuțiile pe care vreți să le formulați și particip la discuție.” 

Șef Serviciu juridic, contencios, doamna Carmen Ghiuță: “Iar această 

plângere prealabilă, asupra acestei acestei plângeri prealabile a dumneavoastră, 

Consiliul Local trebuie să-și exprime punctul de vedere. Își menține, nu-și menține, 

așteaptă hotărârea tribunalului. Astea sunt versiunile.” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: “Deci 

văd că acum pasați situația. Adică o pasați către tribunal.  

Eu am venit în fața dumenavoastră, domnule viceprimar, să știți că și 

dumneavoatră ați fost deranjat sau v-a deranjat când cineva v-a... este o problemă 

majoră a mediului de afaceri. Mediul de afaceri plătește anual și în fiecare an o 

contravaloare autorizare de funcționare și întrebarea mea este de ce anual.  

Poate până la urmă vorbim de autorizare în momentul în care dăm în exploatare 

un spațiu sau o afacere. Când autorizăm să funcționeze. Cum dă și celelalte instituții, 

în speță Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar Veterinară, PSI-ul, etc.. Mă 

întreb, de ce noi, Primăria trebuie să dăm an de an. Este iar o întrebare. Bine... îmi dați 

voie...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “E o prevedere în codul fiscal.” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: “Îmi 

dați voie să mai ... dacă nu-mi dați voie ca să vă contrazic. Nu îmi pare rău, dar nu e 

corect. Deci nu e stipulat nici în codul fiscal, nici într-o lege în mod expres ca Primăria 

să elibere autorizații de funcționare. Iar cu privire la ... domnule, vă rog să vă 

documentați. Vreți să trecem aplicat pe problemă. Eu vin și aplicat pe probleme discut 

cu dumneavoastră.” 

Șef Serviciu juridic, contencios, doamna Carmen Ghiuță: “Norma legală 

prevede că Primăria autorizează. Acum dacă vreți... în momentul în care 

dumneavoastră ați investit tribunalul cu această...” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: “Vă 

rog frumos, nu mă mai trimiteți la tribunal. Eu sunt cetățean al Municipiului Focșani, 

plătesc taxe și impozite la Primăria Municipiului Focșani, vin în fața dumneavoastră și 

vă rog, doar dumneavoastră m-ați solicitat, vă rog... vă rog să mă ascultați, da?  

Trimiteți adresă către SC Miorița și spuneți așa, ”plângerea dumneavoastră a fost 

transmisă în formă electronică și va fi analizată în cadrul ședinței ordinare a Consiliului 

Local al Municipiului Focșani ce va avea la finele lunile iulie 2018. Răspunsul la 

această solicitare va fi transmis după ce va avea loc această ședință”. Eu am venit în 

ședință, sunt aici, de față cu dumneavoastră. Eu vin în calitate oficială de președinte al 

Patronatului IMM de comerț Vrancea și în calitate de om de afaceri și administrator 

Miorița SRL. Păi de asta am și venit la dumneavoastră. Haideți să discutăm.” 

Șef Serviciu juridic, contencios, doamna Carmen Ghiuță: “E un interes 

personal.” 
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Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Haideți, domnule, ne cunoaștem 

de mult. Dumneavoastră aveți acces și cunoașteți pe aici prin Primărie. Nu știu de ce 

nu ați venit să clarificați unele lucruri. Acum sunteți în justiție, cum spune domnul 

avocat Gongu Emanuel. Noi ce putem să facem acum când e ceva pe rol, ce putem face 

noi Consiliul Local?” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: 
“Domnule președinte de ședință, dați-mi voie să vin pe lege și să fac următoarele 

mențiuni. Deci noi am fost incriminați, sancționați și mi s-au oprit activitățile, mai 

multe societăți comerciale la dispoziția domnului Primar de către Poliția Comunitară, 

mai multe societăți comerciale, menționez, nu doar Miorița SRL, pentru faptul că 

punctele noastre de lucru nu sunt autorizate. 

Menționez, Hala Moldovei se află în Piața Moldovei, cum cobori scările în piață, 

celelalte puncte de vânzare nu necesită autorizație și tot semnat de Primăria 

Municipiului Focșani. Spațiul care aparține lui Miorița SRL necesită. Fac mențiunea 

ca să cunoașteți treaba asta. Noi am fost sancționați pentru hotărârea Consiliului Local 

27 și spune așa... această hotărâre a dumneavoastră, conform art. 6, al. 2 din ordonanța 

de guvern 99, citez ”exercitarea activității de comercializare în zone publice”, cu 

mențiunea în zone publice ”este supusă acordului autorităților administrațiilor publice 

local sau ale sectoarele Municipiului București, după caz cu respectarea regulamentelor 

proprii ale acestora și a planurilor de urbanism”.  

La art. 4, litera p din Ordonanța de Guvern 99/2000 definește noțiunea de comerț 

în zone publice, menționez definește noțiunea de comerț în zone publice după cum 

urmează, citez în înțelesul prezentei ordonanțe, următorii termeni se definesc astfel, 

”comerț în zone publice - activitate de comercializare a produselor și serviciilor 

desfășurate permanent sau sezonier în piețe, târguri, pasaje publice, porturi, 

aeroporturi, gări, autogări, drumuri publice, străzi, etc. sau orice zonă de altă natură 

destinată folosinței publice”. Deci, stimați colegi, asta este articolul de lege, nu face 

referire nici un moment la domeniul privat.  

În consecință, mai spun două fraze și atât. Este de observat diferența majoră 

dintre ceea ce stipulează OG 99/2000 pe de o parte, conform art. 6, al. 2 din OG 99 

care v-am citit că zonele publice sunt supuse acordului, care v-am citit că sunt definite 

comerț în zonele publice, deci este foarte clar, sunt articole de lege și vin și vă spun că 

hotărârea Consiliului Local 27, pe de altă parte care adaugă la lege și instituțiile... și 

instituie autorizarea fără nici o distincție. Deci hotărârea Consiliului Local adaugă la 

lege și instituie autorizarea fără nici o distincție. Și am să vă citesc conținutul.  

Până la urmă vorbim și de chestie de neconstituționalitate. Nu avem voie în 

Consiliul Local să modificăm, să completăm, să adăugăm la o lege. ”În considerare și 

în aplicarea art. 6 de la alineatul 2 OG 99, art. 2 din anexa la Consiliul Local 27, a 

stabilit hotărărea Consiliului Local a stabilit fără distincție cu încălcarea acestui articol 

de lege, fără să țin cont dacă activitatea comercială se desfășoară în zonă publică sau 

nepublică”, că... citez ”persoanele juridice și persoanele fizice autorizate să desfășoare 

activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață cu sediul în Municipiul 

Focșani sau în alte localități din țară și din străinătate, indiferent de forma de proprietate 

a capitolului și a imobilului în care își desfășoară activitatea. Pot deschide magazine 

sau alte unități comerciale sau pot funcționa în sistem ambulant pe raza Mun. Focșani 



61 

 

numai după eliberarea autorizației de funcționare a unităților respective de către 

Primăria Municipiului Focșani.  

Ăsta este amendamentul hotărârii Consiliului Local care este în contradictoriu 

total cu OG 99. Eu v-am trecut în revistă doar câteva. Ele sunt mult mai multe.  

Stimați colegi, vorbim de un interes. Până la urmă înțeleg că este o obligație a 

agentului economic să plătească o autorizare. Până la urmă acceptăm și situația asta, 

dar de ce să plătim în fiecare an. Vă rog să răspundeți. Domnule, de ce să plătim în 

fiecare an? Direcția de sănătate publică ne ia o taxă, direcția sanitar veterniară o taxă, 

PSI-ul o taxă. Noi la Primărie trebuie să plătim în fiecare an. Vă rog să-mi spuneți și 

mie.  

M-am informat și din verificările pe care le-am făcut eu pe putința mea că în 

multe localități spre exemplu Municipiul București, Municipiul Ploiești, Municipiul 

Timișoara, Municipiul Arad, Oradea, Bacău nu au asemenea taxă de autorizare.  

Domnule Primar, și mă întreb această hotărâre de Consiliul Local a fost pusă în 

aplicare și pe perioada domnului primar Bacinschi sau numai de când ați preluat 

dumneavoastră portofoliul de primar. Întrebare... și cred că am terminat. În mare am 

terminat, deși sunt mai multe, dar am terminat.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Trebuie să răspund măcar la ultima 

întrebare. Celelate vă las pe dumneavoastră, dar vă spun atât, această hotărâre a fost 

aprobată în 28 ianuarie 2016, hotărârea de Consiliu Local 27, când era domnul 

Bacinschi primar, nu eram noi în funcție și Consiliul Local. 

Eu nu pot să modific... m-a întrebat dacă s-a aplicat. Nu știu ce s-a întâmplat 

înainte de a prelua eu mandatul, dar dacă a fost emisă o asemenea hotărâre, clar s-a 

aplicat. Iar eu știu că autorizațiile de funcționare, de când lucram la Finanțe, erau aceste 

autorizații, s-au dat din 1999, de când a apărut această ordonanță, au fost emise aceste 

autorizații de funcționare de către Primărie. Eu le verificam uneori pentru că atunci era 

stipulat o chestiune că în control se pot verifica și de Finanțe și toate aceste suspendări 

de activități care se dispun în baza OG 99 sunt verificate ulterior, sunt comunicate de 

către organul constatator la Finanțe și trebuiesc verificate de organul de control al 

Finanțelor publice. Eu asta știu de atunci.  

Până acum eu n-am dat nici o dispoziție clară să verifice, să se amendeze agentul 

economic X sau Y. Am solicitat pentru că era o hotărâre de Consiliu Local, n-am stat 

s-o analizez ad litteram așa cum ați făcut dumenavoastră acum. Este dreptul 

dmneavoastră legal.  

V-ați adresat și instanței, așa... eu consider că dacă veți avea dreptate și instanța 

se va pronunța în acest sens, nu-i nici un fel de problemă. Din punctul meu de vedere, 

actualul legislativ al Focșaniului, mai ales având în vedere că există o procedură deja 

declanșată în instanță, ar trebui să aștepte să se pronunțe această instanță. Dacă instanța 

spune să se anuleze această hotărâre de Consiliu Local și va rămâne o hotărâre 

definitivă și irevocabilă, bănuiesc că Consiliul Local va lua act de această hotărâre și o 

va pune în aplicare conform legii.  

Nu este o hotărâre pe care am inițiat-o eu sau Consiliul actul în fața căruia 

dumneavoastră v-ați prezentat. Din punctul meu de vedere noi n-am făcut altceva decât 

am aprobat printr-o hotărâre, într-adevăr hotărâre de Consiliu Local o modificare a 

acestui regulament prin faptul că am facilitat agenților economici să obțină mai ușor 
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acestă viză anuală pe autorizație, în sensul că li s-a redus foarte mult toată documentația 

pe care trebuie s-o depună, dacă nu modificau datele firmei, nu modificau obiectul de 

activitate, nu-și modificau condițiile de desfășurare a activității. Și am spus că se poate 

obține această autorizație doar cu o simplă cerere, o plată de taxă și prezentarea 

autorizației pentru a fi autorizată.  

Asta am făcut. Am îmbunătățit condițiile de obținere a autorizației de 

funcționare. De reavizare, pardon. Noi am considerat că este oportun atât timp cât 

exista o altă hotărâre de Consiliul Local și o prevedere locală care face o trimitere la 

art. 5, face o trimitere la o autorizare.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “E și în codul fiscal la articolul 268, 

dacă îmi permiteți, e stipulată chestia asta, reavizarea autorizațiilor de funcționare.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Haideți să... domnule Mazăre, cu 

tot respectul, ne cunoaștem de prea mult timp... haideți să lăsăm instanța să se pronunțe, 

nu știu acum, depinde ce va decide Consiliul Local.  

În orice caz, nu există un proiect în acest moment. Trebuie să înțelegeți... este o 

discuție pentru că dumneavoastră, prin adresa care ați făcut-o, că ați întrebat de ce 

discutăm în Consiliul Local... Dumneavoastră v-ați adresat, atât Primăriei, cât și 

Consiliului Local și a trebuit să facem toate demersurile legale să o prezentăm 

consilierilor, să ia act de această situație și să dispună sau să decidă în consecință, nu 

există acum proiect de hotărâre, este doar o discuție prin care se va stabili dacă se ia o 

decizie astăzi să se facă un proiect de hotărâre de abrogare acelei hotărâri 27/2016 sau 

dacă se așteaptă un punct de vedere al instanței. Vă rog.” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: “Nu 

solicit abrogarea, eu solicit revocarea actului administrativ, respectiv art. 2 din anexa 

HCL 27/2016.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “Aveți cunoștință de termen, 

că am înțeles că este un proces pe rol în contencios, da?” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: “De 

ce ne trimiteți să luptăm cu justiția când putem la noi acasă să rezolvăm problema? Noi 

greșim și consider că ar fi bine să analizăm speța.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu, e vorba de modificarea, de 

revocarea, abrogarea unui articol, abrogarea art. 2.” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: 

“Respectiv articolul 2.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Din anexa...” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: 
“Hotărârii Consiliului Local 27/2016.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Deci, domnule Mazăre, haideți 

să închidem că avem 5 ore de ședință. Noi, acum nu putem votăm o revocare parțială, 

cum spuneți dumneavoastră.  

Eu spun așa să reveniți la domnul Iorga și la domnul Primar, că are posibilitatea 

pentru dumneavoastră, să lămurim un pic această problemă. Este în instanță la ora asta 

și avem aici juriști... deci noi, discutați-o... acum noi în ședința de Consiliul Local 

trebuie să ne menținem sau nu ne menținem, supunem la vot și vă rog să veniți și să 
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vedem despre ce este vorba, cu aparatul de specialitate... deci cam asta e soluția, 

domnule.” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: “Vă 

rog un pic, că până la urmă am o nelămurire, mă duc acasă și sunt nelămurit. Cum se 

explică, dumneavoastră în întâmpinarea pe care ați înaintat-o consilierilor locali, în 

ultima parte.... nu are nici un fel de treabă cu hotărârea de Consiliu. Veniți și spuneți 

așa, că această hotărâre, această plângere fiind inadmisibilă, întrucât se cere revocarea 

unei hotărâri care deja a produs efecte juridice. Vă rog, vreau și eu explicații...  

Stimată doamnă jurist, dumneavoastră vă este foarte simplu să veniți să revocați 

un asemenea paragraf. Din capul locului dumneavoastră ați tăiat picioarele, sau nici o 

cale de negociere, prin poziția dumneavoastră și prin modul cum dumneavoastră 

expuneți problemele ați blocat orice discuție în prealabil.” 

Șef Serviciu juridic, contencios, doamna Carmen Ghiuță: “Dumneavoastră 

solicitați revocarea următorului articol ”persoanele juridice și persoanele fizice 

autorizate să desfășoare activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață 

cu sediul în Mun. Focșani sau din alte localități din țară sau din străinătate, indiferent 

de forma de proprietate a capitalului sau a imobilului unde urmează să-și desfășoare 

activitatea, pot deschide magazin sau alte unități comerciale sau pot funcționa în sistem 

ambulant pe raza Mun. Focșani numai după eliberarea autorizației de funcționare a 

unității respective de către Primarul Focșani, al Municipiului Focșani, scuzați-mă. Asta 

solicitați. Această hotărâre a produs efecte de la începutul lui 2016.” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: “Nu 

și pe vremea domnului primar Bacinschi...” 

Șef Serviciu juridic, contencios, doamna Carmen Ghiuță: “Ba da. Eu țin 

minte că... îmi cer scuze dacă nu-mi aduc aminte bine, dar este hotărârea prin care s-a 

reglementat introducerea vizei de la pompieri, după Colectiv. Poate greșesc eu...” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: 

“Stimată doamnă, eu sunt agent economic, știu agenda mea de lucru, știu când plătesc 

și când nu plătesc. Eu n-am plătit autorizație de funcționare până la apariția Primarului 

Cristi Valentin Misăilă.  

N-am primit, iar dumneavoastră nu că nu m-ați înștiințat, ne-ați trimis și ne-ați 

închis și ne-ați suspendat activitatea, ne-ați amendat, că până la urmă și amenda 

administrativă e o amendă, dar ne-ați închis activitatea, stimați colegi. 

Noi suntem în Municipiul Focșani, unitățile de comerț, până la urmă facem și 

acte de protecție socială, că noi asigurăm pâinea cea de toate zilele, și pâinea și uleiul 

și zahărul și așa mai departe. Nu trebuie să-și permită absolut nimeni să facă asemenea 

acte, că s-a întâmplat ca Poliția Locală să descindă unități, reprezentanții de seamă a 

unităților de comerț trebuiau cheamți la negocieri, fiindcă noi nu suntem...” 

Șef Serviciu juridic, contencios, doamna Carmen Ghiuță: “Pe hotărâre, mă 

iertați, s-a făcut consultare publică înainte de a fi supusă aprobării Consiliului Local...” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: 
“Hotărârea de Consiliu Local nu a fost operațională pe timpul...” 

Șef Serviciu juridic, contencios, doamna Carmen Ghiuță: “Vă contrazic, a 

fost operațională, n-a fost respectată poate...” 
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Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: “Nu 

a fost stimată doamnă...” 

Șef Serviciu juridic, contencios, doamna Carmen Ghiuță: “Dar noi în 

instanță vom prezenta absolut toate documentele.” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: “Deci 

nu a fost operațională, nu are aviz de legalitate și este neconstituțională, fiindcă s-a... 

și modificat la articolul de lege. Ăsta e punctul meu de vedere, vă rog să-l luați ca 

atare...” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule președinte Mazăre, 

mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte, pot să pun și eu o 

întrebare?” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Da, vă rog.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “ Dacă are aviz de legalitate nu putem să-l 

vedem și noi? Adică așa o fi, eu nu contest nimic. Eu nu zic acum, că acum îmi dau 

seama că nu are cum...” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: 
“Cereți la Prefectură, domnule.” 

Șef Serviciu juridic, contencios, doamna Carmen Ghiuță: “Fără avizul de 

legalitate al Prefectului și o să-l și prezentăm. Domnul Mazăre nu l-a solicitat ca să-l 

vadă. Acum eu vă spun cum aplicăm procedura legală...” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Deci nici un proiect nu trece dacă 

nu are aviz de legalitate. Haideți să nu mai inventăm...” 

Șef Serviciu juridic, contencios, doamna Carmen Ghiuță: “S-a dus doamna 

Dăscălescu să verifice. E în arhivă.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Da, deci domnule Mazăre, eu 

recomand aici a spus domnul primar și doamna să mai treacă pe la Primărie și să vedem.  

Acum procedura asta este în judecată, noi, Consiliul Local avem 2 variante, una 

să menținem hotărârea Consiliului Local din 2016... da, sau să așteptăm instanța. Ați 

spus că este în instanță și că tare ar fi bine să avem o hotărâre a instanței, atunci noi 

legal și Consiliul Local legal poate să facă această situație de revocare sau respingere, 

da? Sau aprobare... 

Șef Serviciu juridic, contencios, doamna Carmen Ghiuță: “Ba da, verifică 

încasarea taxei. Prin această hotărâre a fost abrogată o hotărâre din 2005 care prevedea 

la fel această autorizație de funcționare. Nu este nelegală hotărârea. A fost abrogat prin 

hotărârea... da...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule Mazăre, ați auzit ce a spus 

colega noastră? Că această hotărâre 27/2016 a abrogat hotărârea... o altă hotărâre din 

2005. Haideți să citim să vedem...” 

Șef Serviciu juridic, contencios, doamna Carmen Ghiuță: “Hotărârea 

304/29.11.2005...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Deci, din 2005 era această 

obligativitate și instituită această taxă. Dacă nu s-a achitat până acum și a fost un 

prejudiciu la bugetul local, că nu s-au făcut verificări și mă acuzați pe mine că am 

început eu să fac verificări și să închid agenții economici, este total eronat.  
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Eu nu am făcut nimic altceva decât să aplic dispozițiile acelei hotărâri. Nu eu am 

solicitat colegilor, am făcut toate diligențele astfel încât aceste venituri să fie realizate 

la bugetul local și pe de o parte să avem și noi o activitate, să nu avem probleme în 

ceea ce privește controlul Curții de Conturi. 

Deci nu v-am făcut eu acum... uitați, se abrogă la art. 3 ”se abrogă hotărârea 

Consiliului Local 304/29.11.2005 privind metodologia de autorizare a comercializării 

produselor și serviciilor de piață în unitățile comerciale și în sistem ambulant pe raza 

Municipiului Focșani”. HCL 10/30 ianuarie 2007 privind modificarea și completarea 

la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 304/2005 pentru aprobarea 

metodologie de autorizare a comercianților de produse și servicii de piață în unitățile 

comerciale și sistem ambulant pe raza Municipiului Focșani și HCL 104, deci sunt 

foarte multe hotărâri care au venit să modifice această hotărâre inițială din 2005. Dacă 

din 2005 până în prezent, aparatul de specialitate a primarului nu a catadicsit să facă o 

aplicare corectă a legii pentru a atrage venituri la bugetul local și pentru a autoriza 

agenții economici așa cum s-a stabilit din 2005, nu din 2016, este o greșeală a vechiului, 

a vechii conduceri a primăriei.  

Eu dacă am făcut o chestiune, am făcut-o pentru a aplica legea, nu pentru a face 

un abuz și nu pentru a închide agenții economici. Nu am făcut să închid agenții 

economici, noi am făcut-o pentru a autoriza și a se conforma prevederilor legale în 

vigoare. Vă mulțumesc.” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: “S-

au închis.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Pai s-au închis că asta e o prevedere 

prin OG 99.” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: 
“Dumneavoastră recunoașteți... sunteți ales să ne reprezentați...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Sunt ales ca să fac...” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: “Nu 

sunteți ales ca să...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ca să aplic...” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: “Să 

vin eu în fața dumneavoastră, să începeți să spuneți parcă ar fi... parcă...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ce parcă ar fi?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Îmi dați și mie voie?” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: “Ne-

ați închis activitatea. Ați închis activități a operatorilor.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Mazăre, dacă îmi dați un pic 

voie. Deci eu sunt de acord cu ce spune domnul Primar, că nu i se poate imputa dânsului 

că... asta e din legislatură trecută. Dar în momentul în care se sesizează că lucrurile nu 

sunt în regulă, trebuiesc luate măsuri.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnul Mazăre, haideți să 

discutăm acum aici de față cu toată lumea concret și la obiect. De ce nu puteți 

dumneavoastră să obțineți autorizație de funcționare? Da... dumneavoastră de ce nu 

puteți obține, da...Miorița de ce nu poate obține? De ce? Pentru că ați construit ilegal. 

Da... ați construit ilegal.” 
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Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: 

“Domnule Primar, face obiectul unui alt proces.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Unui alt proces, dar ați construit 

ilegal și nu aveți autorizații ISU și dacă nu aveți autorizație ISU nu puteți obține 

autorizație de funcționare. Neobținând autorizație de funcționare dumneavoastră, nici 

ceilalți din interior la care dumenavoastră ați închiriat spații comerciale nu pot obține 

autorizație. Asta este... am fost și am acționat inclusiv Kaufland-ul și n-a spus nimic 

Kufland-ul.” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: “Păi 

înseamnă că dumneavoastră sunteți în cunoștință de cauză, iar dumneavoastră sunteți 

cel care ați inițiat treaba asta.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu am inițiat eu...” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: “Iar 

la sfârșit dumneavoastră dați cu stângu-n dreptul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu-i adevărat. Este o acțiune care 

se desfășoară la nivelul municipiului. 1.400 de agenți economici au fost autorizați. Din 

1.400 sunt doar 70 care nu mai sunt autorizați.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Mulțumim, domnul Mazăre. 

Domnule, cum vă numiți?” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: 

“Aștept răspunsul sau să mă înscriu în audiență peste 3 luni?” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Nu vă înscrieți în audiențe...” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: 
“Discutați cu un om cu experiență.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Da, știu.” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: “Îmi 

pare rău că vă uitați în ochii mei și vi se pare că nu am experineță.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule, haide să sărim peste 

experiență, că și eu am experiență, dar asta e realitatea. ” 

Președinte al Patronatului IMM de comerț Vrancea, domnul Mazăre: 
“Aștept din partea Consiliului Local o adresă oficială și un punct de vedere cu 

recomandarea să aveți grijă de mediul de afaceri. Am stat în ședința Consiliului Local 

3 ore pe banii mei.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Pun și eu o întrebare ca un om... m-a 

întrebat un cetățean acum prin e-mail, numai puțin te rog frumos, nu-i problema ta, ce 

vreau eu să spun... domnișoară, te rog eu frumos, nu vorbi...” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Opriți-vă, lăsați-l să vorbească.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Domnișoară, vă rog frumos, eu pun o 

singură întrebare. Cum e posibil ca un membru marcant ar PDL-ului, PNL-ului să 

voteze împotriva celui care a candidat la primărie, Ion Ștefan și să voteze cu PSD? 

Cum e posibil? Pun și eu o întrebare...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Nedelcu... auziți, vă puneți 

întrebări cam multe, dar gândiți-vă la mediul de afaceri.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Băi, ăștia au înnebunit.” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Eu am autorizație ISU, eu am autorizație 

de funcționare, da? Am autorizație de funcționare.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule! Domnule! E prea mult 

un minut.  

Îl avem pe domnul care e bolnav, se chinuie de câteva ore... domnule! Consilieri, 

îl avem pe domnul care-i bolnav. Dați-i microfon. Domnule, pe scurt ce aveți de spus 

și după aia continuăm noi. Haideți că m-ați...” 

Domnul Brândușescu Nicolae: “Mulțumesc că m-ați lăsat și pe mine să 

vorbesc. Nu sunt un bun orator. Locuiesc în G2.  

Ați propus demolarea blocului. Sunt care am câștigat procesul, apelul cu 

primăria. Ce o să faceți cu mine, domnule Primar. Eu nu întreb pe nimeni, eu îl întreb 

pe domnul cu ochelari care-i singurul... eu nu fac parte din nici un partid. M-am înscris 

în liga țiganilor că a fost singurul care reprezintă cu avocat. Românii, toți care sunteți 

avocați, procurori, judecători mințiți.  

Sunt handicapat, să nu uitați un lucru, domnilor, liberali, pesediști sau ce partide 

mai sunteți, ați intrat în Uniunea Europeană cu țigani, cu handicați... cu... care ne minte 

tot timpul. Domnule primar... ce faceți cu noi? Cu cei care am câștigat procesul? Cu 

cei care de luni de zile i-ați lăsat fără apă...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ați avut contract legal încheiat cu 

Primăria Focșani pentru a locui acolo în acel bloc, domnul Brândușescu?” 

Domnul Brândușescu Nicolae: “Să ne aduceți un litru apă pe zi...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule Brândușescu, îmi dați 

voie să vorbesc? Am luat hotărârea, îl demolăm.” 

Domnul Brândușescu Nicolae: “Bun, ce faceți cu mine?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Avem tot astăzi aprobată o hotărâre 

de Consiliu Local prin care s-au alocat 500 de mp unde sunt amplasate niște containere, 

nu... module, da? De locuință. Așa, este ceea ce putem să...” 

Domnul Brândușescu Nicolae: “Am plătit atâția bani...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ce obligație aveți dumneavoastră la 

bugetul local în acest moment, domnule?” 

Domnul Brândușescu Nicolae: “Dumneavoastră v-ați contrazis singur când ați 

dat în judecată. Sunteți români mincinoși, hoți... eu nu semnez să mă mut în containere. 

Mă luați dintr-o țigănie în care am stat 14 ani și mă duceți în altă țigănie.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Are Ion Ștefan ceva acolo... puteți 

să... are o casă ce o ține degeaba, poate vă dă voie să locuiți în ea, aici pe Kogălniceanu. 

Nici buruienile nu și le taie.” 

Domnul consilier Dobre Alin – Claudiu: “Iar comentează Nedelcu în afara 

subiectului. Bravo, bravo. Noi când ieșim de aici suntem consilieri, tu ești domnul 

doctor, asta e diferența.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule consilier Dobre, ne 

înscriem la cuvânt, domnule! Ne înscriem la cuvânt, domnilor consilieri. Domnul 

Dobre e primul că de când a ridicat mâna și îmi pare rău că nu... deci domnul Dobre...” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Domnule președinte, îmi cer scuze, eu nu 

mai pot asculta elucubraţiile acestor colegi de-ai mei, așa că eu mă retrag. Începe...” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnul e cu spitalul, are urgență la 

consiliu de administrație, la spital.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Ne oprim, domnule. Mai vrea 

cineva? Domnul Dobre, vă rog și domnul Bîrsan care e omniprezent.” 

Domnul consilier Dobre Alin – Claudiu: “Am solicitarea unei doamne în 

vârstă de la Mândrești. Domnul Nedelcu se pare că nu-l interesează. Dânsa a făcut și 

la Primărie, cu nr. de înregistrare 54957/29.06.2018. sunt sigur. Când a ieșit de aici nu 

mai este consilier, îți garantez eu.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule lăsați-l să vorbească.” 

Domnul consilier Dobre Alin – Claudiu: “Doamna ce dorește... nu știu cum 

avem noi posibilitatea să...” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Cum o cheamă pe doamna aia?” 

Domnul consilier Dobre Alin – Claudiu: “”Arbunea Elena, strada Dâmbovița, 

nr. 4. Este și la registratură... cum reușim noi s-o ajutăm pe dânsa. 

Ideea că pavajul care s-a făcut în fața porții este la nivelul șoselii. Nefiind în 

vecinătate scurgere pentru apa fluvială și fiind puțin în pantă... apa pluvială, asta am 

vrut să zic. Corect, aveți dreptate. Am greșit, mulțumesc. Nu mă doare, am greșit, 

pierdem timpul, domnul primar. Vă interesează? Fiind la nivelul... nu este imediat 

acolo... fiind la nivelul șoselei, i se face râu prin curte.  

Cum reușim să ridicăm noi, sau ce posibilitate avem ca să ridicam puțin pavajul 

la 10 cm. Am văzut că la alte case este elevat... s-a mai făcut așa... păi asta zic. Păi asta 

încerc să fac. Asta... nu-i mare lucru, perfect... 54957...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ajunge la investiții să verifice și să 

vadă despre ce este vorba acolo.” 

Domnul consilier Dobre Alin – Claudiu: “Bun, mulțumesc, nu mai am 

nimic...” 

Doamna consilier Ciocoeaș Laura- Mihaela: “Mulțumesc frumos. Legat de 

proiectul... spațiul public care s-a votat pe data de 19 octombrie 2017, scrie clar... 

executarea hotărârii va fi asigurată conform legii de către Primarul Municipiului 

Focșani. Comisia va fi formată din 5 membri după cum urmează 3 membri aleși prin 

vot în consiliul local și 2 membri din cadrul Aparatului de Specialitate a Primarului 

numiți prin dispoziție de către Primarul Municipiului Focșani.  

Până în momentul actual, deci după 9 luni de zile, eu încă nu știu cine sunt acei 

membri.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dar ați propus membrii din 

Consiliul Local?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Păi, propune Primarul, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Un proiect... n-am propus, să 

spunem, ați propus un proiect prin care să ziceți...?” 

Doamna consilier Ciocoeaș Laura- Mihaela: “Deci proiectul va fi...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “...uitați nominalizarea...” 

Doamna consilier Ciocoeaș Laura- Mihaela: “Deci cei 3 membri sunt aleși 

deja prin vot secret, este doamna Cătălina, eu, Ciocoeaș și domnul Nedelcu care a 

plecat. Deci comisia de consilieri locali sunt votați prin vot secret. Cei 2 din aparatul 
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primarului dumneavoastră trebuie să-i dispuneți prin numire. Nu i-ați numit. Nu știu 

cu cine să port o dicuție mai departe.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dar v-ați întâlnit măcar 

dumneavoastră?” 

Doamna consilier Ciocoeaș Laura- Mihaela: “Noi 3 da...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ați făcut o solicitare la Primărie să 

solicitați.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar, dar este proiect... dacă 

este proiect votat...” 

Doamna consilier Ciocoeaș Laura- Mihaela: “Este... conform legii de către 

Primar. Cei doi să mă contacteze și ne vom întâlni cu ceilați consilieri să demarăm.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Părerea mea este că n-are rost să mai 

discutăm, domnule Primar, pe bune... spuneți 2 persoane și cu asta basta, na.” 

Doamna consilier Ciocoeaș Laura- Mihaela: “Am avut discuțiile, dacă mă 

lăsați să vorbesc, cu actualul director de la Liceul de Arte cu profesori de la Liceul de 

Arte. De câte ori mă duc la consiliul de administrație mă întreabă de acest proiect și eu 

aștept să desemneze domnul primar 2 membri și să demarăm proiectul...  

Domnule Primar, am nevoie de un spațiu. Aici îmi scrie că proiectul acesta că 

Primăria va da o listă cu spațiile pe care se va interveni cu...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ați făcut un inventar să identificați? 

Doamna consilier Ciocoeaș Laura- Mihaela: “Nu fac eu personal, aparatul 

Primăriei face...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar... după cum vă aud și vă 

ascult de 9 luni de zile, înseamnă că dumneavoastră chiar boicotați acest proiect care e 

votat. Nu știu se pare că căutați motive așa...” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Doamna consilier mai aveți?” 

Doamna consilier Ciocoeaș Laura- Mihaela: “Nu are rost, astept...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Mulțumesc domnule 

președinte de ședință. Asemeni colegii mele, știm foarte bine că proiectele consilierior 

liberali, a celor din opoziție sunt întârziate cu lunile de zile, ajung aproape la un an să 

fie puse în aplicare. Asta din cauza administrației defectuoase. Mai mult decât atât, eu 

nu mă adresam dumenavoastră, ci cetățenilor din Focșani și ați spus că s-o crezi... 

domnule președinte de ședință, vă rog frumos nu s-a înscris la cuvânt, așa că...  

Nu am eu problemă, am mândriștenii, au probleme. Dacă vreți să părăsiți sala, 

poate să vină Poliția Local, sau gardienii să-l ridice și pe domnul de aici, sincer. Da... 

la Mândrești...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte, haideți vă rog frumos 

lăsați-o pe colegă să vorbească. Luați măsuri ca să se vorbească. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “La Mândrești... fostul Cămin 

Cultural care este față în față cu biserica, știți foarte bine că este plin de bălării acolo, 

spațiul acela.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Când ați fost domnișoară?” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Sâmbăta trecută nu era curățat, 

iar oamenii își doresc loc de joacă pentru copii.  
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Pe strada Izvor, nr. 7 nu funcționează becul de la stâlpul de electricitate, da... și 

pământul care este la ieșire, mormanul de la ieșire care este, nu este luat de luni de zile.  

Mai departe pe strada Izvor nr. 13, asemenea avem un bec ars.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Le-ați spus cetățenilor să sune la 

telverde?” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Pe strada Mieilor, vă rog 

frumos să-l scoateți afară pe domnul sau să-l...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Poftiți? Domnul Primar, 

domnișoară!” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Eu vă relatez aceste probleme 

pentru că unitățile subordonate pot rezolva aceste problele.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “S-a ars un bec si PNL-ul...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dar ei uită că au fost tot timpul 

împotriva proiectelor de iluminat public, dar acum că arde un bec îl doare tare pe PNL-

ist.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Pe strada Mieilor...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte, dumneavoastră 

sunteți de la Mândrești, nu? Eu credeam că aveți... vă interesa aceste proiecte de la 

Mândrești, dar văd că nu vă interesează. Lăsați-o-n colo.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Suntem la diverse și la diverse 

se discută, da, foarte multe becuri dacă vreți că tot s-a externalizat serviciul de iluminat.  

Pe strada Mieilor, Direcția de Dezvoltate nu a degajat strada de cioatele rămase 

în urma tăierii copacilor de pe acea stradă, da? Mai departe, mai am o altă problemă. 

Strada Mieilor nu are lumină.  

Strada Cărpiniș este numerotată greșit toata strada pe partea stângă are numărul 

1, iar asfaltarea străzii nu există și n-a existat vreodată. S-au făcut destule studii de 

fezabilitate și acea stradă nici în momentul de față nu este asfaltată. Strada Movilița. 

Nu v-am cerut părerea și nici nu v-am întrebat... 

Pe strada Movilița există un stejar foarte, un arbore, exact, pe care am dori s-l 

trecem în patrimoniu și să creăm un punct de atracție turistică, cel puțin pentru copii 

din municipiu. Nu se știe ce... deci... suntem la diverse și consider că putem să stăm și 

până la orelele 22. Da?  

Deci strada Movilița, acest stejar să fie trecut în patrimoniu cum este cel din 

curtea Școlii 10, Duiliu Zamfirescu, da? Strada Făget, unde este școala dezafectată în 

acel spațiu va trebui ca acolo Primăria Municipiului Focșani... da... să amenajeze... 

doresc, da... asta este, ăsta e comportamentul probabil vizavi de cetățenii Focșaniului.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Să vă spun ceva, doamna a fost 

din patru în patru ani vine pe la Mândrești.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte, îmi pare rău că nu vă 

interesează probleme mândreștenilor... chiar îmi pare rău, chiar am crezut că-i invers...” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Dacă vreți să vă spun ceva. 

Aproape zilnic rezolv câte o problemă.” 
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Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Pe strada, îmi cer scuze, pe 

strada Făget, revin, acea școală dezafectată, cetățenii își doresc un parc amenajat sau 

loc de joacă pentru copii.  

Iarăși pe strada Făget, oamenii spun că hingherii intră în casele lor, în curțile lor 

pardon, nu în case, îmi cer scuze, pentru a prinde acei câini care sunt de rasă, pentru că 

sunt mai agresivi. Nu au dreptul să facă acest lucru, încălcând proprietatea.  

De la intersecția străzii Făget cu Dâmbovița nu mai există canalizare pe strada 

Dâmbovița, înspre baltă. Sunt probleme, dragi colegi consilieri, strânse de la cetățenii 

din Mândrești în 3-4 ore de stat de vorbă cu ei. Dacă nu vă interesează în condițiile în 

care sunteți plătiți, revin plătiți din banii focșănenilor, puteți părăsi sala. Mulțumesc. 

Mai departe, puteți să vorbiți la microfon... revin, da, doamna...” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule, haideți să lăsați un pic 

colega...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “S-a discutat astăzi în ședința 

de Consiliu despre strada Magheru, cum că acolo lucrările de asfaltare nu ar mai fi de 

actualitate, pentru că a intervenit CUP-ul. Nimic mai neadevărat, oamenii aceia se 

plâng că de 2 luni de zile stau deja în praf, urmează toamna, copiii o să meargă la școală 

și pur și simplu o să iasă noroi. Nu există nici un CUP Salubritate, nici...  

Revin mai mult decât atât, avem Monumentul Unirii, da? În perimetrul istoric, 

în centrul orașului. Am ajuns să facem amenajare de șantier în centul orașului. Este 

jenant, scuzați-mă, pentru un oraș european. Mulțumesc atât am avut să spun.” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Domnule avocat, eu eram la rând, haideți că 

vorbesc repede dar uneori colegii mei, îmi pare rău că vă țin, sunteți obosiți, dar sunt 

probleme culese de la cetățeni... dar dau o șaorma, promit. 

Deci, referitor la Magheru, ... colega mea... deci acolo nu s-a făcut nimic decât 

trotuarele... am înțeles tot, domnule mă lasă să vorbesc? La grdinița 17, ascultă-mă un 

pic. Mă lași să vorbesc, după poți să vorbești, e rândul rău după aia, fratele meu. E 

rândul tău.  

Nu i-am dat pământul la Vega să și-l ia de unde l-a adus, i-am dat pământul, 

frate, i-am dat pământul la Vega n-ai înțeles, i-am dat pământul la Vega să și-l ia de 

unde l-a pus, care-i problema?  

Grădinița nr. 17, da? Aceeași poveste cu apa, a venit cineva de la Direcția de 

Dezvoltare, nu mai e nimeni, nu-i nimic, se înregistrează. Nu pot să intre copiii aia 

acolo, a pus un morman de asfalt, mașini care se parchează exact în ușa grădiniței și nu 

se poate intra. Acolo ar trebui, locurile de parcere de acolo din ușa grădiniței să 

dispară.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Îmi cer scuze, domnule Bîrsan 

am și eu o întrebare, înregistrarea mai merge, mai funcționaează?” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Da, obligatoriu. Domnule, altă problemă, 

autogara de la Obor, autogara noastră dragă de la Focșani. Cei care vin la Focșani și nu 

au mașină sau aleg a merge cu microbuzul sau cu autobuzul coboară acolo. Ați văzut 

în ce hal e? V-ați dus, domnule președinte, domnule viceprimar, v-ați dus vreodată pe 

acolo? Ziceți că sunteți plimbăreț...  

Da, e din cauza liberalilor. Duceți-vă și vedeți în ce hal e. Rușine și iar rușine. 

Vă rog, luați măsuri să arate și autogara ca la un oraș. Să arate ca a unui oraș civilizat 
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autogara aia, da? Nu are treabă autobuzul cu pavimentul și cu asfaltul. Deci lumea se 

uită numail la autobuze și nu mai are treabă cu găurile. Nu știu dacă iau cuvântul 

cuiva... școala Mândrești, parcă a spus și colega, pământul de Mîndrești să și-l ia... de 

acolo...  

Și apropo de o chestiune, domnule președinte, eu am cerut un răspuns și 

dumneavoastră l-ați dat pe 30.05.2018 și dumneavoastră l-ați semnat, președinte de 

ședință, domnule nu erați președinte de ședință atunci... conform articolului 321 din 

Codul Penal ăsta e fals intelectual, uitați-vă aici, da, spune... președinte de ședință Radu 

Nițu, pe 30.05 nu erați dumneavoastră. Doamna Pascaru vă rog frumos să fiți în 

judecată.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “O întrebare, domnule viceprimar, domnule 

președinte... Deci nu era o chestie că dumneavoastră sunteți viceprimar și trebuie să 

știți, nu? Pentru cetățeni. Pot să pun întrebarea dacă nu n-o mai pun... bine domnule, 

atunci dacă nu vă interesează problemele cetățenilor, nu o mai pun, na...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Eu țin să precizez, domnule 

președinte de ședința, 2 secunde, îmi cer scuze că n-am spus atunci, eu problemele 

cetățenilor din Mândrești nu le-am enumerat doar așa a fi enumerate ci să se găsească 

soluțiile de unitățile subordonare Consiliului Local. De asta le-am enumerat... acolo   

n-au decât să meargă să se rezolve problema. Mulțumesc. 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Pot să vă garantez că în Mândrești 

am fost astăzi și era iarba tunsă. A fost nevoie de un tractor să o culegem de acolo, 

inclusiv 124 de ghivece de flori, să știți că lumea nu acceptă ghivece de flori, să știți că 

nu toată lumea acceptă ghivecele voastre cu flori. Nu vă mai chinuiți, nu mai mergeți.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule viceprimar, la stadion ați fost?” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Domnule, 134 de ghivece de 

flori...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Nu este problema 

dumneavoastră, stați liniștit. Vedeți-vă de ograda dumneavoastră.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Și vreau să-i răspund obrăznicuței 

domnișoare, nu v-am întrerupt...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Pe ce străzi, domnule consilier 

s-a tuns iarba? Concret?” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “În legătură cu șantierul din Piața 

Unirii...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Haideți să ne spuneți unde s-a 

tuns iarba.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “La școală și la grădiniță.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Eiiii să pare că nu știți nici 

străzile exact.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Ba da, la școală și la grădiniță... dar 

acum vă răspund cu Piața Unirii cu monumentul, da? Ați fi dorit să nu fie șantierul aici 

și să mutăm morcovul în altă parte?” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “În orice oraș civilizat nu se face 

în centrul orașului.” 
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Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Se face oriunde este necesar și o 

cere construcția respectivă.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Nu este adevărat.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Nu avem cum să mutăm 

monumentul.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule viceprimar, ați văzut pământul 

ăla de la Mândrești? Nu l-ați văzut, dacă-l vedeați nu mai erați atât de mare...” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “E niște pământ pe care-l va lua 

Vega de acolo. Vă urez o seară plăcută.” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Declar ședința închisă și vă 

mulțumesc pentru participare.” 
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