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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

  

 
 

PROCES VERBAL  

Al ședinței ordinare de Consiliu Local din data de 29.08.2018 

 

 

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

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

Municipiului Focșani.  

Doamna Dăscălescu Cristina, Șef serviciu Administrație publică locală, 

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

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

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

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

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

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

republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

Doamna Dăscălescu Cristina, Șef serviciu Administrație publică locală, 

agricultură: Supune atenției și votului implicit procesul verbal al ședinței ordinare 

din data de 26.07.2018, dacă sunt discuții?  

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

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

Se supune atenției și votului implicit procesul verbal al ședinței extraordinare 

din data de 14.08.2018, dacă sunt discuții?  

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

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

din partea domnului consilier Bîrsan Costel.  

Doamna Dăscălescu Cristina, Șef serviciu Administrație publică locală, 

agricultură partea introductivă a fost parcursă îi dau cuvântul domnului președinte 

de ședință, domnul consilier Radu Nițu. 

 

La şedinţă participă: 

 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d- nul Dan Grigoraş – Director Direcția Relații interne și internaționale;   
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 d-na Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii; 

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

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

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

publicitate; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

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

Focşani; 

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

Focşani; 

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

Focșani  

 Pamfil Daniela – Inspector, Compartiment învățământ, tineret,  Serviciul Corp 

Control al Primarului  

 Ispas Laurențiu – Șef Serviciu, Serviciul Strategie și Dezvoltare Urbană  

 Dăscălescu Cristina – Șef Serviciu Administrație publică locală, agricultură  

 Bratu Bogdan – Inspector, Serviciul investiții  

 Statache Nicușor – director Parking SA Focșani  

 Radu Andreea Nicoleta – arhivar, Serviciul administrație publică locală, 

agricultură 

 Imireanu Adrian – Șef Serviciu Proiecte   

 

La ședință mai participă cetățeni ai municipiului Focșani, precum și 

reprezentanți ai mass media locale.  

 

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

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

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

pe marginea ordinii de zi”? 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri 

 

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

DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii investiției propusă a fi 

realizată prin proiectul „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul 

municipiului Focșani, în vederea creșterii atractivității și accesabilității 

deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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2. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al 

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

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

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

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

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

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

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

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

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 439/2017  privind asigurarea finanțării de la bugetul 

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

Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de 

investiții: „Refacere infrastructură strada Poligonului”, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați 

după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investitii 

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

Sahia și str. Lunei”;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

2018, a unei delegații reprezentative a municipiului Focșani în municipiul 

Kavadarci, Republica Macedonia, pentru a participa la manifestările dedicate 

Zilei Eliberării Kavadarci și la „Festivalul Vintage Tikves 2018”; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Teatrului Municipal Focșani 

în Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Liceului Pedagogic „Spiru 

Haret” Focșani în Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani; 
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Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

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

statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

statului de funcții și numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar 

de Evidență a Persoanelor Municipiului Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

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

Municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială 

și Medicină Școlară Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

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

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

organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la 

cumpărarea imobilului – monument istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-

B-06406 din Focșani, strada Cernei nr. 12, T. 53, P 3381, P 3382 aflat în 

proprietatea domnului Georgescu Florin Dumitru;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 



 

 

5 

 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând 

propunerea de atribuire în proprietate a unei suprafețe de teren în baza art. 36 

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

și completările ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

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

amenajării unei organizări de șantier;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

teren în suprafață totală de 17,80 mp.situat în Focșani, str.Poienița, T.173, către 

SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA-SDEE 

FOCȘANI;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

în suprafață de 16,00 mp., situat în Focșani, str. Leopoldina Bălănuță nr. 4, 

județul Vrancea, T. 93 , P. 5293 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către Giurgea Aurel; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

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

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Focșani, 

cu modificările și completările ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

20. proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

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

bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

municipiul Focșani și doamna Ciubotaru Anișoara;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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22. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

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

114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu 

Cătălina, Radu Nițu 

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia 

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

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

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

completările ulterioare; 

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu 

Cătălina, Radu Nițu 

 

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

repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 

republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului local nr. 201/2018 privind 

aprobarea listei de priorități; 

Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu 

Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, 

Buzoi Dan 

 

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

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

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public 

și privat al municipiului Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliuui local al 

municipiului Focșani nr. 50/2010 privind prelungirea valabilității Planului 

Urbanistic General al municipiului Focșani, modificată;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului consultării și informării 

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

Planului Urbanistic de Detaliu „Construire cafenea și spațiu birouri P+1, 
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market, spălătorie auto și terasă” – generat de imobilele amplasate în Focșani, 

str. Cuza Vodă, T 30, P 153, nr. cad. 59922, 54594, 61029 și 60689, în 

suprafață de 2367,0 mp;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului general al 

municipiului Focșani pe anul 2018;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Bună ziua doamnelor și domnilor 

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

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

Local din data de 29.08.2018 cu următoarele proiecte: 

 

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

2018, a unei delegații reprezentative a municipiului Focșani în Majdanpek – 

Republica Serbia, pentru a participa la manifestările dedicate Zilelor orașului 

Majdanpek;  

 

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

documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza 

DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect 

pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice pentru clădirea tip 

Internat și clădirea Cantină a Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” Focșani, , 

inclusiv lucrări conexe”  

 

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

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea 

performanței energetice pentru clădirea tip Internat și clădirea Cantină a 

Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” Focșani, , inclusiv lucrări conexe”  

 

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

sau observații? Vă rog domnule consilier Bîrsan Costel”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc domnule președinte, doresc 

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

naturale în cartierul Mîndrești. Propun demararea procedurilor legale și manifestarea 

intenției Consiliului Local privind “Finanțare extindere conducte de gaze naturale 

din B-dul Brăilei pînă în cartierul Mîndrești” și realizarea în acest cartier a rețelei de 

distribuție gaze naturale, absolut necesară locuitorilor acestei zone. Anexez copii, 9 
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tabele cu locuitorii din cartierul Mîndrești care doresc realizarea acestei rețele de 

distribuție gaze naturale, finanțate din bugetul Consiliului Local. Mulțumesc”.  

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

consilier. Normal acest proiect al dumneavoastră trebuie să aibă două componente: 

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

compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei. Aveți aceste 2 avize, la acest 

proiect”?  

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

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

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

aviz nu va exista niciodată, nu va exista niciodată niciun aviz la niciun proiect de 

hotărâre propus de opoziție, absolut niciodată pentru că domnul Primar s-a exprimat 

că toate proiectele care vor fi inițiate în Consiliul Local să fie doar ale dânsului sau 

ale PSD-ului de aceea nu va avea. De asemeni în comisie trebuia modul legal, trebuia 

acest proiect discutat. Nici în comisie nu s-a dorit, nici data trecută și nici data 

aceasta. Ca atare eu propun acest proiect dacă consilierii sunt de acord având în 

vedere că același proiect de hotărâre privind o rețea de gaze naturale deja s-a aprobat 

în cartierul Laminorul unde locuiește domnul Nedelcu și domnul Gongu ...” 

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

ceva? Vă rog… “ 

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

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

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

problema? E minciună”? 

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

ne oprim am înțeles.”  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Focsani. Vreau să vă spun că la ora asta când vorbesc cu dumneavoastră pot să vă 
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dau și un tabel dacă vreți, uitați-l aici pe străzi avem cereri s-au cert sunt peste 63 de 

familii inclusiv Penitenciarul Mîndrești care doresc să introducă gaze. La ora asta 

procedura este în derulare ca un bulgăr de zăpadă. De asemenea sunteți în eroare am 

făcut discuții și am fost și la întâlnirea din cartierul Mîndrești și aș vrea să nu mai 

spuneți niciodată cât trăiți prin Consiliul Local, că eu RADU NIȚU m-am opus unui 

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

pentru cartierul Mîndrești”. 

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

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

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Spuneți prostii, dumneavoastră spuneți 

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

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

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

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

explicați așa cum stau lucrurile”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Rămân stupefiat de incapacitatea 

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

și mă refer la faptul că în momentul în care am fost în cartierul Mîndrești împreună 

cu reprezentați ai Primăriei și consilieri locali. Din acea delegație a făcut parte 

inclusiv și domnul Bîrsan. Cum puteți dumneavoastră să afirmați că noi nu vrem să 

băgăm gaze în Mîndrești? Atâta timp căt noi am discutat cu cetățenii au fost 

distribuite formulare, am distribuit formulare care sunt completate și sunt în curs de 

a fi completate de către toți cetățenii din Mîndrești și Municipiul Focșani cartier 

Mîndrești. Deci suntem întru totul de acord să introducem conducta de gaze în 

cartierul Mîndrești, dar trebuie să respectăm anumite proceduri. Dacă cineva iși 

asumă politic o luptă de genul acesta pentru un caz foarte clar care ține de 

administrație și nu ține nici de politică nici de nimic, așa cum a spus foarte bine 

domnul Radu Nițu. Să știți că acolo nu bagă nici PSD, nici PNL, nici UNPR, nimeni. 

Acolo gazele în primul rând, conducta de gaze este a unei societăți private. Da? 

Trebuie să intrăm în contract cu dumnealor în baza unei proceduri foarte bine 

stabilite de dumnealor. Noi trebuie să jucăm după regulile acestui unic distribuitor, 

unic distribuitor de gaze din zona respectivă. Da? Așa cum am procedat pentru 

cartierul Laminorul, pentru Strada Panduri și cartier Bahne acolo unde mai sunt 

câteva străzi care nu au gaze naturale așa vom proceda și pentru cartierul Mîndrești 

și în cel mai scurt timp posibil când se vor strânge toate aceste cereri și vom strânge 

documentația necesară vom face acel aviz al comisiei. Nu ne opunem, mai sunt 

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

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

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

induceți dumneavoastră în eroare și faceti același joc de dezinformare pe care îl stiți 
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doar dumneavoastră să-l faceți. Dumneavoastră și cu toți consilierii din PNL. Îmi 

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

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

de importantă pentru cei care simt creștinește, care nu simt creștinește și nu au frică 

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

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

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

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Mulțumesc, domnule 

președinte. Vroiam doar … “ 

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

discutăm”. 

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

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

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

că există Hotărâri de Consiliu Local ale grupului de consilieri PNL. De 9 luni de zile 

care nu sunt puse în aplicare din cauza abuzului de serviciu pe care îl face Primarul 

aici de față pentru că la articolul 2 și 3 din acea Hotărâre de Consiliu Local spune 

clar specifică că la dispoziția primarului trebuie să numească persoane din aparatul 

Primăriei să se ocupe de acea comisie. Deci domnule Primar, aici de față, dacă tot 

ați venit și invocați chestii religioase, mai mult dacă nu stiați că Directorul de la 

Căminul de Bătrani, a abuzat o angajată și dacă tot vorbiți … este vorba de ….” 

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

ordinea de zi”.  

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

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

ordinea de zi, doamnă … vă rog frumos”.   

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

cuvânt”?  

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

ordinea de zi.” 

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

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

consilieri ….”  

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

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

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

prea jos pentru calitatea dumneavoastră…”  

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

rog să nu mai vorbiți”.   
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Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: “Domnule președinte îmi dați voie 

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

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

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

oameni civilizați sau nu suntem ….” 

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

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

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

dată este suficient, este suficient pentu câți consilieri îi reprezentanți 

dumneavoastră”. 

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

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

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

foarte mult, nu domnule… “. 

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

treaba dumneavoastră”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule consilier Tănase 

aveți cuvântul”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul președinte deci eu am așteptat 

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

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

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

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

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

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

cetățeni, deci … domnul președinte … deci dumneavoastră și toată majoritatea 

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

dumneavoastră dar nu numai în interesul dumneavoastră personal să puneți gaze pe 

unde stați dumneavoastră pe acolo, deci pe mine mă interesează să colaborăm în 

interesul cetățenilor. Am depus 4 proiecte pentru un loc de joacă, pentru limitatoare 

de viteză, pentru un ajutor pentru copiii care încep școala și un proiect cultural, de 

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

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

zi și să …. Lăsam… “ 

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

astea, spuneți de ce”?  

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

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

consilieri”.  
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Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnul consilier, ați fost ieri 

la comisie? Ați fost nu”?  

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

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

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

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

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

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

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

viitor candidat, haideți că toată lumea știe”. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnul Primar are cuvântul”.  

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

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

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

reprezint interesele cetățenilor în fața Consiliului Local. Mai mult decât atât, sunt 

foarte multe proiecte inițiate de către mine. Domnul viceprimar vă rog frumos. În 

ceea ce privește acele 4 proiecte pe care dumneavoastră le-ați propus le-am luat la 

cunoștință, dar dispoziția de convocare a ședinței a fost făcută pe data de 23, nu era 

timpul fizic necesar să analizăm aceste…”  

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

de pe data de 28.08.2018, dumneavoastră ați băgat un proiect după data de 28, noi 

după data de 22, păi și atunci… dumneavoastră faceți…. Deci nu mai căutați, spuneți 

de ce nu vreți să le băgați și cu asta basta. Spuneți să afle și cetățenii”.  

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

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

Dacă dumneavoastră considerați că a monta două sisteme de calmare a traficului 

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

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

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

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

vorbește neîtrebat?”.  

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

conduc ședința.”  

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

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

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

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

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

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

dezafectăm un spațiu verde pentru a crea un loc de joacă. Dar vreau …”  
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Domnul consilier Tănase Neculai: “Prima oară ați spus că le-am depus prea 

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

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

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

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

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

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

faceți câte o paranghelie de miliarde de unde aveți banii? Haideți domnul Primar, că 

nu aveți niciun pic de … ce să spuneți …” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule aveți puțin respect față 

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

de către cetățenii municipiului Focșani”.   

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

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

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

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

acolo aveți bani”?  

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

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

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

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

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

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

derulare proiect pentru reabilitare 13 spații de joacă” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Focșani? Umblați cu minciuni domnilor”.  

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

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

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

și acest lucru”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “În 2020 sau în 2040”? 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu este problema 

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

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

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

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

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

urmează să înceapă proiectarea și execuția în cel mai scurt timp posibil”.  

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

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

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

locul de joacă din spatele Mausoleului de la Sud și au loc să se joace acolo și încă 2 

proiecte inițiate, Grădinița nr.1 și nr. 3”.  

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

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

accidente deoarece sunt locuri de joacă foarte prost puse inclusiv acela din față de la 

Paco mi-o asum când spun treba asta, este prost poziționat, este poziționat cu ieșire 

direct în stradă. Eu am spus-o de la bun început de când am preluat madatul că voi 

reabilita toate locurile de joacă din Grădinițe. Vom permite accesul tuturor copiilor”.  

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

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

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

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

locurile de joacă”.  

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

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

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnul consilier Tănase vă 

rog, s-a expirat timpul”. 

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

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

joacă pentru copii?”.  

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

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

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

voie legal să transferați bani fără să-i justificați pentru paranghelii în Piața Unirii?”.  

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

alta”.  

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

bani?”.  

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

oprim, opriți-vă, domnule vă rog, intrăm în ordinea de zi”.  
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Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul viceprimar Iorga vreți să mai 

avansați în grad”?  

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

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

în ochii mei”.  

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

opriți”.  

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

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

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

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

vrem”.   

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

nu îi reprezinți pe mulți în Consiliul Local”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul președinte sunteți și un 

mincinos unde mai puneți …”  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnule pe cine reprezentați 

domnule? Stimați colegi vă rog să vă opriți …”  

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

la ciuma roșie”.  

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

Iorga vă rog să vă opriți”. 

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

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

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

să vorbesc pînă o să surziți”.   

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

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Nu mai mințiți domnule, mințiți ordinar”.  

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

supun la vot, stimați colegi vă rog”.  

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

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

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

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

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnul consilier Filimon te-

ai trezit și dumneata”.   

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

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

înaintea dumneavoastră”.   

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul președinte dați-mi cuvântul”  
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Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Nu vă mai dau cuvântul și 

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

domnul Primar”.  

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

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

microfonul, domnule consilier eu conduc ședința … “ 

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

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

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

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

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

Primar mă adresez dumneavoastră .....”  

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

propuse pe ordinea de zi de către domnul Primar”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul președinte haideți să fim 

civilizați”.   

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

completarea ordinii de zi”.  

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

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

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

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

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

proiecte de hotărâre în completare.  

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

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

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

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

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Avem musafiri din afară și 

facem circ aici în Consiliul Local”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Domnul președinte dumneavoastră 

trebuie să fiți imparțial ….”  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu:  

Se dă curs citirii primului proiect de hotărâre pe ordinea de zi: proiect de 

hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice – faza DALI, a 

indicatorilor tehnico-economici și a descrierii investiției propusă a fi realizată 

prin proiectul „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul 

municipiului Focșani, în vederea creșterii atractivității și accesabilității 

deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale”; 
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Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Dacă în legătură cu acest 

proiect sunt observații, vreau să vă informez că în sală se află domnul Dr. Ing.  Radu 

Dragomir, care a participat la realizarea acestui proiect. Domnul Bîrsan vă rog pe 

proiect”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul președinte mi-ați dat cuvântul, 

domnul Primar bate câmpii, eu niciodată nu sunt la subiect tot timpul ne opriți, dacă 

vreți să fiți un arbitru purtați-vă corespunzător”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnul consilier Bîrsan vă 

rog să vorbiți pe proiect”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Am citit cu atenție proiectul, este destul 

stufos 480 și ceva de pagini, a luat ceva timp ... acest proiect domnul Nedelcu, o să 

vă vină și dumneavoastră rândul să vorbiți. Miștocării de genul acesta știți 

dumneavoastră incompetența se ascunde în miștouri. Da?  Aveți dreptul să vorbiți și 

dumneavoastră când vă vine rândul. Pînă atunci vă rog să respectați ședința. Deci 

acest proiect ... domnul președinte pot vorbi sau nu pot vorbi... acest proiect ... 

domnul Nedelcu .. nu aveți niciun pic de respect... a deci dumneavoastră în 

continuare doriți circ”.  

Domnul consilier Filimon Ionuț: „Domnul președinte puteți să-i potoliți sau 

nu, puteți să-i potoliți? Să vorbească și omul acesta...  da am venit de la Soveja ... 

haideți domnule cu talentul dumneavoastră.”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul președinte ... incompetența se 

ascunde în scandal, cei care nu sunt în stare să dea o replică fac miștouri și fac 

scandal. Asta este. La acest proiect am constatat că, costă 73 milioane 600 și ceva 

de lei adică undeva la 16 mil. de euro. Un proiect destul de faraonic să spun, 

Focșaniul este un oraș mic se depopulează pe zi ce trece prin plecarea tinerilor ... 

domnul eu vorbesc la obiect, mă lăsați să vorbesc”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnule președinte nu aveți autoritatea 

să putem să ascultăm pe cineva”?  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Zic da ... bine deci Focșaniul este un oraș 

mic se depopulează prin plecarea tinerilor, așa cum au plecat și copiii lui Marius 

Iorga să-și caute o viață mai bună. Au plecat în pribebegie cât și sporul natural 

negativ, realizarea acestui proiect faraonic nu va aduce un confort în plus pe măsura 

sumei astronomice ce urmează a fi cheltuită. Realizarea de sensuri unice pe singurele 

două artere care traversează orașul de la nord la sud, consider că este o mare eroare, 

aceste două artere însumează acum 8 benzi de circulație. În urma realizării acestui 

proiect vor rămâne doar 4, 2 pe un sens, 2 pe celălalt sens. Se vor desființa aproape 

1000 locuri de parcare aferente acestor trasee, domnul Primar dacă nu v-ați citit 

propriul proiect îmi pare rău pentru dumneavoastră, sunt  proiecte care nu se vor 

realiza ...”  
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Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Îmi cer scuze, dar nu știți ce 

jigniri suflă domnul Primar în urechea mea aici”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul Primar este lipsit de respect ... nu 

a învățat la Școală, măcar pe cei mai în vârstă să-i respecte, sunt mai în vârstă decât 

dumnevoastră domnul Primar, sunt mai în vârstă chiar și decât soția dumneavoastră 

domnul Primar. Domnul Nedelcu dumneavoastră sunteți un pic mai obraznic, sunteți 

un pui de securist obraznic, sunteți un pui de milițian mai mic ... da ... și obraznic pe 

deasupra ... Domnul Nedelcu nici dumneata nu vei ajunge ...”  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul președinte haideți domnule…  

nu aveți autoritatea să ascultăm un consilier. Domnul consilier Nedelcu” 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnilor consilieri vă rog”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Domnul Nedelcu dumneavoastră sunteți 

un nesimțiț mai mare și un mucos pe deasupra”.  

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

domnul consilier Tănase nu sunteți avocat aici”. 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Pe proiect vă rog, dacă nu 

puteți vorbi la proiect nu vă mai ascultăm”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Acesta este un proiect de 400 pagini, 

dumneavoastră vreți să vorbesc 1 minut, numai să-l citesc durează 2 ore. Acest 

proiect, îmi dați voie ... se vor desființa aproape 1000 de locuri de parcare, locuri de 

parcare care și așa suntem deficitari la nivelul Municipiului Focșani. Se vor 

contabiliza pierderi importante, datorită demolării acelor sensuri giratorii, să nu 

uităm câți bani a costat proiectarea, 400 mil lei vechi doar proiectarea și acum le 

demolăm. Se va realiza o bandă dedicată doar transportului în comun care în afara 

timpului ... timpul între cele 2 autobuze, această bandă va deveni nefolosită. Întreb 

ce se va întâmpla iarna la deszăpezire pentru că aceste sensuri vor fi demarcate sau  

delimitate de niște opritoare din cauciuc, ceva în genul ăsta. Ce se va întâmpla dacă 

domnul Primar sau cine știe vrea să mai facă o paranghelie în Piața Unirii? Și se va 

bloca Piața Unirii, cum se va circula? La proiect domnule. Nu înțelegeți românește? 

Ăsta este proiectul. Se propune realizarea pistelor de biciclete, un lucru bun, bun 

chiar foarte bun, dar în acest proiect sunt exagerate. Imaginați-vă că orașul Focșani 

este compus în 90% din elevi, bugetari și pensionari. Spuneți-mi și mie elevii se vor 

duce cu bicicleta la Școală? Bugetarii se vor duce cu bicicleta la Primărie? 

Pensionarii vor circula cu bicicleta? Domnul Primar vrea să-și bată joc de acest oraș, 

vrea să ne facă pietoni sau bicicliști. Domnul Primar eu vă spun să plecați de acolo 

de unde ați venit de la Mărășești și să lăsați Focșaniul în pace. Duceți-vă la Mărășești 

și lăsați-ne orașul în pace domnul Primar. Semeni vânt culegi furtună domnul 

Primar”.  

Domnul consilier Iorga Marius: “Nu v-am întrerupt domnul consilier .... și 

aș dori din tot sufletul să mă lăsați să vă spun câteva cuvinte. În primul rând v-aș 
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ruga să nu mai faceți adresă la familiile noastre, copiii mei, soție, tată, e treaba lor 

nu am spus niciodată nimic despre dumneavoastră, despre copii sau familiile 

dumneavoastră”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Vă uitați la mine dar eu nu am spus 

nimic uitați-vă în ochii mei”.  

Domnul consilier Iorga Marius: „Mă doare și vă spun sincer că tot 

dumneavoastră vă faceți de râs în fața camerelor de luat vederi, pentru atacurile pe 

care le-ați adresat astăzi, vroiam să vă spun în legătură cu proiectul ăsta și pentru 

toate proiectele din Consiliul Local pe care nu le-ați votat. Suntem aici noi consilierii 

pentru a cântări proiectul și a cântări oportunitatea lui în aplicarea lui și construcția 

acelui proiect. Ați vorbit o jumătate, încă o dată foarte urât, nu suntem în masură să 

descoasem proiectul cu acul, e oportun sau nu este oportun, la acest proiect a lucrat 

o societate sau la alte proiecete au lucrat angajați din aparatul de lucru al Primăriei, 

zile și nopti în continuu. Sunt mii sau sute de ore de muncă. Este oportun să faci un 

loc de joacă, este oportun să faci un pod? Sau să asfaltezi o stradă, asta facem noi. 

Dăm sau nu dăm ok-ul pentru oportunitate, dar voi sunteți împotrivă și stim de ce... 

pentru că facem”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Nu ați făcut nimic în Focșaniul ăsta 

numai minciuni spuneți.” 

Domnul consilier Iorga Marius: „Tocmai că facem, de aceea nu sunteți de 

acord cu noi”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnilor … opriți-vă 

domnilor”.  

Domnul consilier Iorga Marius: „Aceasta este problema dumneavoastră că 

facem ceva pentru acest oraș”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Tocmai că fapte … nu aveți fapte, i-ați 

denigrat pe cei din afara țării și acum am aflat că aveți copii în afara țării, dar nu vă 

este jenă”?  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnul Tănase ați băut din 

paharul domnului Bîrsan”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Domnul președinte iar sunteți miștocar”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnul Iorga opriți-vă 

domnilor eu conduc ședința”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Și lucrul acesta vă permite să fiți 

miștocar”? 

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Vreau să spun că vinovatul 

principal pentru dumneavoastră este Domnul Iorga că a plecat de lângă 

dumneavoastră, o să transmit aparatului Primăriei să-l mute de luna viitoare lângă 

dumneavoastră “. 
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Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Fiți atent vă rog la cine se 

înscrie la cuvânt”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Din cauza asta vorbește domnul Iorga 

mult că a plecat de lângă mine că altfel îl țineam eu din scurt”.  

Domnul consilier Iorga Marius: „De data aceasta vă dau dreptate, din cauza 

mea sunt ei aici în Consiliul Local”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Da l-am scăpat de sub control de când a 

plecat de lângă mine”.   

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Scuzați-mă dar nu pot lăsa totuși netrecut 

așa sau trecut cu vederea faptul că domnul Bîrsan m-a făcut fiu de milițian. Da, 

domnule Bîrsan să știți că mă mândresc cu tatăl meu chiar dacă a fost milițian. A 

fost și este la ora actuală o legendă a Poliției Române, oriunde dacă ieșiți în stradă și 

spuneți Nedelcu polițistul, toată lumea îl știe și îl respectă nu cred că pe 

dumneavoastră vă cunoaște cineva, în afară de scandalurile și porcăriile pe care le 

faceți pe aici. Nu știu de ce ați avut exprimare vis a vis de mine, bănui că ați fost 

anchetat de tatăl meu vreodată. Bănuiesc domnișoară… Sunteți o doamnă literată și 

atunci mă închin în fața dumneavoastră, da cred că ați înțeles. Eu mă gândesc că tatăl 

meu probabil v-a anchetat și cred că nu vă convine despre cee ace am spus eu. În 

afară de asta țin să vă anunț, opinia publică că nici măcar nu s-a propus proiectul 

pentru gaze și dumneavoastră deja aveați două contracte pe Laminorul semnate sau 

în faza de semnare ca nu cumva să existe altele. Deci aveați interesul efectiv al firmei 

dumneavoastră să-și poată …”  

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Domnul președinte vorbim la subiect … 

aceste aspecte se discută la diverse”.  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Am o singură remarcă la domnul 

Filimon, când vulturii tac papagalii pot să vorbească”.  

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Da, vă mulțumesc frumos … domnule”.  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Ne-am înțeles domnul Bîrsan deci aveți 

interes fantastic și la Mîndrești și la Laminorul să prindeți lucrări, văzând că nu ați 

prins lucrări la Laminorul vă repeziți să prindeți în Mîndrești și tocmai de aceea 

faceți acest circ și această bătaie de joc la adresa ședințelor, asta este de fapt …. Am 

spus că papagalii nu își țin gura”.  

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Domnul Nedelcu văd că, continuați să 

vorbiți dumnevoastră în continuare precum un papagal”.  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Dacă m-aș fi oprit să vorbesc nu 

ajungeam unde am ajuns în momentul de față”.  

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Vorbiți în continuu precum un papagal 

…”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Domnul Nedelcu a afirmat lucruri grave 

aici”. 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Atâta timp cât tatăl meu nu mai există 

dumneavoastră v-ați apucat acuma să vorbiți?”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Ok, în primul rând scuze pentru memoria 

tatălui dumneavoastră, sincer m-a luat gura pe dinainte, dar pentru dumneavoastră și 

pentru comportamentul obraznic nu îmi cer scuze. Calitatea dumneavoastră 

intelectuală lasă de dorit domnule. Înțelegeți dumneavoastră … În ceea privește 

anchetarea eu nu l-am cunoscut niciodată pe tatăl dumneavoastră, nu am avut nicio 

problemă, eu am fost ofițer superior de aviație, am gradul de locotenent comandaor, 

deci nu am avut nicio treabă cu așa ceva niciodată. În legatură cu Mîndreștiul și cu 

Laminorul nu am niciun contract de execuție cu nimeni, are altcineva domnul vedeți 

… un apropiat al dumneavoastră au alții… eu nu am niciunul și nici nu voi avea. 

Întotdeauna când este o dispută toate problemele alunecă spre interes.  Domnilor v-

am mai spus, nu am absolut niciun interes. Eu nu trăiesc din banii statului nici soția 

și nici copilul. Alții dacă ne uităm de jur împrejur toți au un interes. Eu să știți că nu 

am. Mulțumesc. Dați-mi voie domnul Primar”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vă demonstrez ca aveți 28 de 

debranșări de la Enet fără autorizații. De aceea sunteți împotriva tuturor proiectelor 

legate de ENET. Vă mulțumesc”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Domnul Primar iar bateți câmpii ca de 

obicei. Deci aruncați în spațiul public niște … stați un pic … deci dânsul are voie să 

vorbească”.    

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vă aduc dovezi domnul …. “ 

Domnul consilier Bîrsan Costel: Ce dovezi? Domnule, noi firma mea, este 

o firmă de proiectare, noi facem proiecte, debranșarea o face clientul respectiv, cei 

care s-au săturat de ENET și vor să plece. E treaba lor ce fac, nu facem noi 

debranșare nici nu avem voie. Legea spune ….  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu faceți fără autorizații”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: “Facem proiectare și avem autorizație 

pentru proiectare. Da. Avem o autorizație”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Ne oprim. Mulțumesc. 

Domnule consilier s-a înțeles. Doamnelor și domnilor consilieri vreau să dau 

cuvântul domnului doctor inginer, domnului Radu Dragomir și după aceea 

dumneavoastră spuneți concluziile. Domnul inginer pe proiect, vă rog să spuneți 

câteva cuvinte, dacă a mai fost implementat și în alte județe din țară. Vă rog”.  

Domnul Radu Dragomir: “Timid o să vă spun că nu fac parte din niciun 

partid politic ca să nu fiu atacat într-un fel sau altul. M-am speriat puțin pentru că a 

fost o ședință de Consiliu Local tumultoasă, am participat la multe ședințe, dar una 

așa de tumultoasă sincer mai rar, o voi ține minte cu siguranță. Am fost la multe 

ședințe chiar și la Sibiu….” 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: “Domnul viceprimar v-a invitat cineva să 

luați cuvântul, chiar dacă sunteți dumneavoastră viitorul candidat la Primărie, vorbiți 

când sunteți întrebat … domnul viceprimar sărim noi cu gura, sar eu cu gura când 

vorbește cineva”.  

Președintele de ședință domnul Radu Nițu: “Domnilor consilieri vă rog” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnilor consilieri … Voi …” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Dumneavoastră nu voi …”  

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ ... voi, că ne respectăm și prin ... da 

... nu este nici un fel de problemă. Ar trebui să vă bucurați pentru faptul că o să fie 

candidat d-nul consilier Iorga, d-nul viceprimar Iorga, o să aveți și voi un primar, 

poate, dacă nu candidez eu. Dar eu vă demonstrez că o să candidez”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „veți candida dar, nu veți mai ieși domnule 

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

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... domnule Președinte, ori îi dați 

cuvântul domnului doctor, ori ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... domnule Președinte, trebuie să alegem 

un președinte că sunteți ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „... lasă-mă domnule!”.  

D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: ” se poate? 

Este vorba de ... în primul rând, aș puncta un lucru esențial vis-a-vis de buget, 

înainte de a vă da niște detalii despre proiect.  

Proiectul este finanțat cu fonduri europene deci, suma aceea despre care 

vorbeați dvs. de șaptezeci și trei de milioane, noi încercăm să o aducem ... și Primăria 

încearcă să o aducă de la Uniunea Europeană către Primărie, și să ... că dvs. mi-ați 

pus întrebarea. 

Bun. Este vorba de un proiect de sistematizare rutieră, înființarea de benzi 

unice de transport public, reabilitarea infrastructurii, înființarea de piste de biciclete,  

într-adevăr. Face parte dintr-un pachet de proiecte integrat care va conține inclusiv 

sistem inteligent de trafic  management, astfel încât autoturismele să poată să 

pătrundă în intersecțiile respective mult mai fluid și să putem să avem un trafic mai 

bun în Focșani. 

 Nu numai dvs. veți implementa asemenea proiecte. Toate municipiile 

reședință de județ, dacă s-au grăbit ... și nu neapărat s-au grăbit, au avut capacitatea 

administrativă de a genera asemnea proiecte și a atrage asemenea bani către 

municipalitate, vor depune proiecte de genul acesta. 

 Un lucru extrem de esențial vis-a-vis de condiționalitățile pe care le-am avut 

pentru realizarea acestui proiect. Nu se finanțează asfalt. Nu este vorba despre asfalt. 

Este vorba despre reducerea poluării. 
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 Ca să putem să luăm acești bani și dvs. să finanțați numai cu 2% din valoarea 

lor, ar trebui să facem benzi unice de transport public.  

 Și care este scopul lor. Scopul lor este să încurajăm transportul public. 

 Scopul acestor proiecte, și cum vedeți și în țările europene este să puteți să 

eliberați centrele orașelor de mașini, nu să le aglomerați cu mașini. Parcările 

înseamnă că dacă, generați parcări supraterane, o să aduceți mașini în centrele 

orașelor. Centrele orașelor în momentul de față în afară, și pentru că suntem în 

Uniunea Europeană, sunt pentru oameni, sunt construite pentru oameni, nu pentru 

mașini. 

  Bun. Benzile de transport public se fac pentru încurajarea transportului 

public, sistemul inteligent de trafic-management va prioritiza transportul public. 

Practic, fiecare autobuz electric pe care-l veți achiziționa, pentru că înțeleg că aveți 

și un proiect de autobuze electrice în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării. 

Achiziționați douăzeci de autobuze electrice, alte cincisprezece autobuze electrice 

printr-un proiect similar cu cel de la MDRAP. Deci, veți avea o flotă de autobuze 

electrice. Veți participa cu siguranță la reducerea emisiilor de CO.2. 

 Revenind la proiectul de sistematizare, sunt aproximativ 20 km. de 

infrastructură, pe care ... este un proiect mare, s-ar putea să fie unul dintre cele mai 

mari proiecte la nivel de țară în momentul de față. 

  Noi suntem proiectanți și în Sibiu, și în Timișoara, și în Craiova, și în 

Constanța, în marile municipii reședință de județ lucrăm, pentru că avem foarte  

multe proiecte în zona asta, având o echipă serioasă pe zona de mobilitate urbană. 

 După cum vă spuneam, avem mai multe componente ... proiectul acesta are 

mai multe componente. În același timp el este un proiect complementar cu alte 

proiecte cum este sistemul de trafic-management, cum este sistemul de bickering. 

Va fi un sistem de bickering, pe care îl veți avea și îl aveți ca și proiect prioritar. 

Toate aceste proiecte sunt accesate de către dvs. cu fonduri europene. 

 Bun. Acum vis-a-vis de utilitate, cu siguranță, eu ce vă pot spune că acest 

proiect a fost realizat de niște specialiști. Echipa pe care o reprezint astăzi aici este 

formată din: inginer de drum, inginer de trafic, inginer de transport, inginer de 

siguranță rutieră. Sunt oameni care fac acest lucru de foarte mult timp. În același 

timp, pentru fundamentarea unui asemenea proiect, am făcut un lucru în plus, pe care 

Primăria ni l-a cerut. 

 Vrem să vedem înainte un studiu de trafic, care să fundamenteze aceste 

soluții pe care dvs. vreți să le propuneți. S-a făcut acest studiu de trafic, este aprobat 

în Consiliul Local. Deci, în principiu am parcurs absolut toate etapele pentru ca acest 

proiect să devină eligibil, cu siguranță dacă-l veți vota sau nu, nu știu,  asta veți 

decide dvs.  

 În perioada imediat următoare obligația Primăriei este să-l depună spre 

finanțare. Vă dați seama că nu este vorba numai de dvs. că, este normal, așa cum 
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spunea un domn consilier, aprobați oportunitate aici. El v-a fi evaluat din punct de 

vedere tehnic de către  Agenția de Dezvoltare Regională și atunci dvs. veți putea să 

spuneți, da, a fost un proiect bun sau, nu a fost un proiect bun. 

 Agenția de Dezvoltare Regională este cumva, hai să spunem, entitatea 

Comisiei Europene în România, cea care aprobă până la urmă aceste proiecte spre 

finanțare. 

 Dacă mai aveți eventuale ... eu știu, lucruri tehnice punctuale, vă stau la 

dispoziție”. 

 D-nul consilier Mihai Nedelcu: „domnule inginer, scurt ...”. 

 D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: „ ... vă 

rog...”. 

 D-nul consilier Mihai Nedelcu: „în ce orașe ați mai implementat astfel de 

proiecte, dacă ne puteți spune? Orașe mari, bănuiesc!”. 

 D-nul consilier Bârsan: „mă iertați, să spuneți și numărul de locuitori ai 

orașului”. 

 D-nul consilier Mihai Nedelcu: „eventual și partidele și primarii care sunt 

acolo ... ”. 

 Dnul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: „... asta nu 

știu ...”. 

 D-nul consilier Mihai Nedelcu: „ ... asta ca să o lămurim ...”. 

 D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: „ ... îmi 

este greu să ... nu-i pot identifica după culoarea politică. Nu le știu”. 

 D-nul consilier Mihai Nedelcu: „ca să știm cum merg, dacă acolo 

funcționează”. 

 D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: „ da, eu vă 

pot spune câteva orașe, vorbim despre Craiova în momentul de față, Constanța, Sibiu 

... Constanța cred că are în jur de 200-300 mii de locuitori, Sibiul cred că are undeva 

la 180 mii de locuitori. Oradea, Timișoara, Buzău unde ... Vă spun că eu nu înțeleg 

lucrurile astea”.  

 D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ dați-mi voie să fac  câteva 

completări”.  

 D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: „... pe 

teritoriul politic, nu mă pricep, nu înțeleg. Dacă aveți lucruri tehnice, vă stau la 

dispoziție”. 

 D-nul consilier Mihai Nedelcu: „vă mulțumim”. 

 D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „voiam să subliniez doar câteva 

aspecte care cred că ... cred că nu s-au înțeles foarte clar sau, nu vor să fie înțelese 

foarte clar ... nu se vrea să se înțeleagă de unii colegi. 

Unu la mână. Aceste fonduri sunt alocate pentru fiecare municipiu reședință 

de județ în sumă fixă de către Uniunea Europeană ...”. 
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D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: „ ... corect”. 

 D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ municipiul Focșani are alocați 

pentru aceste proiecte, pe Axa 4, douăzeci și șapte milioane Euro, din care 

șaisprezece milioane doar pentru a face acest proiect de infrastructură.  

Condiția impusă de Uniunea Europeană este această infrastructură, benzi 

speciale pentru mijloacele de transport în comun pentru a crește atractivitatea 

mijloacelor de transport alternative, pentru a reduce poluarea în municipiul Focșani, 

nu se raportează la numărul de locuitori. Se raportează la  toate municipiile reședință 

de județ. Unu la mână. 

Doi la mână. Da, într-adevăr, vom desființa trei sensuri giratorii. Nu patru, nu 

acela care ați spus dvs. că a costat ... nu știu cât a costat ... un milion patru sute mii 

lei. Acela nu va fi desființat,  de la intersecția B-dul București – Anghel Saligny – 1 

Decembrie 1918 – B-dul Unirii. Acel sens giratoriu nu va fi desființat. 

Vor fi desființate sensurile giratorii de la: intersecția B-dul Unirii cu 

Republicii, deci, de la Ceasul Rău, așa cum îl știm cu toții, B-dul Republicii cu Cuza-

Vodă, cel pe care-l știm cu toții de giratoriu de la Teatru și B-dul Brăilei cu  Bucegi. 

Sensuri giratorii care, în urma studiului de trafic, care dvs. aici în Consiliul Local l-

ați aprobat, a rezultat faptul că aceste sensuri giratorii nu mai sunt eficiente în 

condițiile actuale de trafic. Vor fi înlocuite cu semafoare inteligente, care în funcție 

de valorile de trafic vor da undă verde atât pentru mijloacele de transport în comun 

cât și pentru autovehiculele participante la trafic.  

Mai mult decât atât, trebuie spus un alt aspect. Că au fost făcute aceste studii 

de trafic ... au fost făcute în baza unei foarte bune documentări în teren. Echipe de 

specialiști au stat săptămâni întregi în Focșani și au măsurat valorile de trafic la 

diferite ore din zi și din noapte pe toate arterele de circulație, în principal pe aceste 

două artere care traversează de la Sud la Nord orașul. 

Pe de altă parte, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că tot acest proiect are 

prevăzute două sensuri giratorii foarte importante. Unul la ieșire din Focșani către 

Golești, unul la intersecția Revoluției cu  Calea Munteniei. 

Tot prin acest proiect se va sistematiza inclusiv Calea Munteniei și Calea 

Moldovei, adică Șoseaua de Centură, cu trotuare, piste de biciclete și iluminat public.  

Eu cred că sunt niște lucruri care vin în avantajul cetățenilor și nu sunt în 

dezavantajul lor, indiferent de numărul de locuitori. 

Da domnule consilier, trebuie să facem Focșani-ul atractiv și pentru ceilalți 

colegi, copiii care s-au dus în străinătate. Și iată că avem exemplu ... dacă tot ați 

vorbit de fiica d-nului Radu Nițu ... a fost într-adevăr în străinătate, s-a specializat și 

acum este un medic de renume, și o apreciez foarte mult, la Spitalul Sfântul 

Pantelimon. Un cardiolog foarte bun. Și vor mai fi, se vor mai întoarce, nu aveți dvs. 

griji. Dar trebuie să-i facem, să aibă aceleași condiții pe care le au acolo. 
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Dacă dvs. circulați în străinătate o să vedeți că nicăieri în Europa, nu o să mai 

vedeți în mijlocul ... în centrele orașelor, nu o să mai vedeți autovehicule personale. 

Vor fi doar mijloace de transport în comun. Și așa cum a spus foarte bine domnul 

inginer, sunt autobuze electrice. Avem două proiecte prin care vom avea 35 de 

autobuze electrice. 20 printr-o colaborare, și ați ... s-a semnat deja contractul de 

cooperare cu Ministerul Dezvoltării, prin care vom achiziționa 20 de autobuze 

electrice și încă un alt proiect de  cincisprezece autobuze, în valoare de trei milioane 

de lei, pentru aceste autobuze electrice.  

Tot prin acest proiect se vor face și stații de încărcare a autobuzelor electrice. 

Pistele de biciclete vor fi foarte importante. 

Eu cred că trebuie să ne îndreptăm către un mod de viață mult mai sănătos. Să 

utilizăm mai des mijloacele acestea alternative. Mai mult decât atât, mijloacele de 

transport în comun, nu vor circula singure pe acele benzi speciale. Vor avea acces 

inclusiv mijloacele de intervenție rapidă însemnând Pompieri, Salvare și Poliție. 

Deci pe aceste benzi speciale vor putea circula în siguranță și foarte repede aceste 

mijloace și se vor scurta timpii de intervenție în diverse situații.  

Acesta este unul din micile proiecte pe care noi le vom face pe fonduri 

europene și în care, iată colectivul de la Fonduri Europene, pe care dvs. l-ați criticat 

de nenumărate ori, chiar lucrează și se implică.  

Și mai avem, mai avem un proiect de șaisprezece milioane Euro semnat de 

curând, tot pe fonduri europene, pentru îmbunătățirea sistemului de transport a 

energiei termice în tot Cartierul Bahne. 

Și mai sunt foarte multe proiecte care urmează, dar aceasta este cadența celor 

de la Fonduri Europene. Vă mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „doamna consilier, domnul 

Primar, este Primarul municipiului Focșani și are dreptul și are voie să vorbească pe 

orice problemă la ordinea de zi a proiectului. 

Eu am o rugăminte la dvs., dacă nu sunteți pe proiect, eu cred că, ce a spus d-

nul ing. Dragomir, ce a spus d-nul Primar, ce ați mai spus și dvs. și ce s-a spus aici, 

și ce s-a scris aici, eu cred că ... uitați câtă documentație este, eu cred că s-a înțeles.   

Eu vă dau cuvântul, dar dacă nu sunteți pe proiect, vă iau cuvântul”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „vă mulțumesc domnule Președinte de 

ședință. 

Vreau doar să vă atrag atenția încă odată ... Primarul are calitatea de invitat, 

consilierii din Consiliul Local decid. Și ... ”. 

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

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ mă lăsați să vorbesc pe proiect! Deci, 

noi decidem da, și aprobăm hotărâri de Consiliu Local. Iar Primarul, pune în 

executare. Despre ce vorbim! 

Vă rog să urmați pașii legali. 
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Și vis-a-vis de ce a vorbit d-nul dr. Radu Dragomir, mă bucur foarte mult că 

ați vrut să ne lămuriți, dar vreau să vă spun un singur lucru, Departamentul de 

Fonduri Europene din cadrul Primăriei Focșani, nu a atras decât zero lei până în 

momentul de față și vreau să vă spun că, dacă era un Departament de Fonduri 

Europene înainte format din trei, patru oameni angajați, acum are cincisprezece. 

Mai nou, Secretarul UAT-ului care este polivalent, ia salariu de Secretar al 

UAT-ului, mai nou este angajat și la Departamentul de Proiecte ...”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „ ... nu sunteți pe subiect ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... este foarte pe subiect ...”. 

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

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „domnule Președinte, nu sunt de loc în 

eroare, și mai mult decât atât, domnule Viceprimar, mai ales că ați întors pe față și 

pe dos acest proiect ...”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „... d-nule Tănase, aveți un singur proiect să 

ne denigrați și să vă bateți joc de ședințe, asta este singurul dvs. proiect ...”. 

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

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu. „ și nu aveți voie să ne cenzurați, nu uitați 

lucrul acesta. 

Domnule Viceprimar, mai devreme spuneați că acest proiect este benefic 

pentru ... dacă vă aduceți aminte, acum ceva vreme în urmă, cu șaisprezece milioane 

de Euro puteați băga excavatoarele acelea  pentru Spitalul municipal din Focșani, pe 

care voiați, luni după ședință ...”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „... doamnă, eu am impresia că vă 

pare rău că se face ceva.  

Dacă aveți la proiect ...”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„... domnule, avem la proiect ...”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „... ce aveți la proiect! Este ora 

17,10 și nu ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ ...acesta este un proiect care trebuie 

discutat, nu că-l băgăm așa pe sub masă. Acesta este un proiect serios, dacă vreți să 

fie un proiect serios ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „ ... să-l ascultăm pe d-nul Tănase. 

Pe d-nul Bîrsan l-am ascultat, a spus, am văzut că este foarte mulțumit ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... mulțumesc, eu voiam să vă spun încă de 

la început că, un asemenea proiect, nu se discută în jumătate de oră. Un asemenea 

proiect  trebuia discutat. Trebuiau adunați toți consilierii, dacă îl considerați că este 

un proiect serios ... după cum am spus ... toți consilierii discutăm, ce vrem să facem 

... noi acum am aflat ... ne-ați dat de 2-3 zile  ... domnule, acesta este un proiect pe 

care  ... de 5 zile ... un proiect care ... trebuie discutat acest proiect. Nu este un proiect, 

care pentru două zile, pentru un an, pentru doi, acesta este pentru ... Mai departe ... 
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exact cum a spus și colega mea, până acum, cu fonduri europene, nu s-a atras nici 

un Euro ... cu fonduri europene. 

Dvs. vreți acum să atrageți șaisprezece milioane de Euro și tocmai asta vreau 

să-i spun domnului Proiectant ... domnului Inginer Doctor Proiectant, nu contează ... 

este un domn care este pregătit și are abilitățile care să înțeleagă ceea ce vreau să 

spun. 

Deci, d-nule Dragomir, eu v-am întrebat de ce ... adică aceste proiecte sunt 

gestionate de primării liberale, de ce, pentru că atrag fonduri europene. În Focșani 

nu s-a atras  ... zero lei fonduri europene ... zero Euro ...”. 

D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: „ ... am 

înțeles”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ păi, și în condițiile astea, când ieși afară 

din primărie, te uiți în spatele blocurilor, vezi parcări care ...”. 

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

D-nul consilier Neculai Tănase:„ ... străzi neasfaltate în Focșani ...”. 

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

Eu zic că este suficient …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„ ... domnul proiectant mi s-a adresat mie, cu 

respect .... doresc să-i mai pun o întrebare domnului proiectant, vă rog frumos ... 

D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: „ ... vă rog”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„ doriți un asemenea proiect să treacă așa, în 

2-3 minute! 

Exact cum a spus colegul meu, acest proiect trebuia discutat, poate mai aveam  

propuneri, poate ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„ … domnule, mai vreți să spuneți 

ceva la proiect … vă mai întreb o dată, vreți să puneți o întrebare sau … nu mai 

vorbiți pe altul domnule …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„ ... domnule ... lăsați miștocăreala domnule”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„haideți domnule, dacă vreți să 

spuneți ceva, spuneți”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„da, vreau să spun, de aceea am cerut cuvântul. 

Eu spre deosebire de alții știu ce spun și am ce spune domnule.  

Deci, în acest proiect se specifică undeva că în anul 2021 ... în anul 20 21, prin 

... În anul 20 21, numărul de pasageri transportați sunt de douăzeci de mii douăsute 

cinci zeci. Păi, populația Focșani-ului este de optzeci de mii. Credeți dvs. că ... deci 

douăzeci de mii douăsute cincizeci  pasageri zi, ... deci, un sfert din populația 

Focșani-ului  se va plimba cu autobuzul în 2021 ... 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„... din acela electric domnule ...”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„... da domnule ...”. 

D-nul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ ... vă faceți și de râs”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„mai aveți ceva domnule consilier? 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„da domnule. În anul 2026 ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ ... domnule aspirant, lăsați-l să vorbească 

...”. 

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

viitor Primar, mă lăsați să vorbesc ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„… domnilor, opriți-vă! Gata, gata 

… domnule coleg, vă mulțumesc foarte mult, am înțeles ce ați vrut să spuneți. Veți 

merge și dvs. cu autobuzul electric să știți și mă bucur. 

Eu chiar mă duc la Mîndrești cu autobuzul domnule, ca să știți …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„ ... și plătiți biletul?”. 

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

D-nul consilier Costel Bîrsan:„domnule Președinte, mai am o întrebare aici! 

Domnule, dacă nu mă lăsați să vorbesc ... eu am ce vorbi domnule, spre 

deosebire de alții, eu am ce vorbi ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„domnule președinte, fiți un pic mai 

tolerant”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„domnule, eu am ce vorbi. Eu m-am pregătit 

și știu ce vorbesc ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„… domnule, întrebați-l pe 

domnul, și terminăm discuția”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan:„în 2026, se vor plimba în fiecare zi douăzeci 

și trei de mii de ...”. 

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

D-nul consilier Costel Bîrsan: „ ... pasageri. Păi, de unde în plus, că 

majoritatea pleacă ... asta este o problemă. 

Ceea ce nu știe domnul inginer ... domnule inginer, o mulțime de proiecte de 

la noi din Focșani, cu fonduri europene, nu s-au finalizat. Și a fost nevoie de bugetul 

local să pună banii ... e normal! Dvs. credeți că la șaptesprezece milioane Euro va fi 

în stare Primăria să facă așa ceva!”. 

D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: „eu chiar 

cred”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „ ... nu domnule, vă înșelați. Bine ar fi să fie, 

dar nu cred. În primul rând, și în al doilea rând, domnule noi avem … de aceea v-am 

întrebat câți locuitori are Focșani-ul dacă știți sau alte localități. E un oraș mic. 

Având două sensuri giratorii pe toată lungimea Nord-Sud a Focșani-ului, va trebui 

să ocolim jumătate de Focșani ca să ajungem în altă parte …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „… e orașul mic, ce vă deranjează”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ … cine l-a făcut mic … mic de 25 de ani, 

că a avut peste o sută de mii de locuitori … de când l-ați condus voi …”. 



 

 

30 

 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „ … o altă problemă domnule inginer, pistele 

de biciclete …”. 

D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: „vă stau la 

dispoziție din punct de vedere tehnic dacă vreți să discutăm, oricând, nu am nici un 

fel de problemă”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „ pistele de biciclete vor fi utilizabile, câte 

luni pe an! Că mai și plouă mai și ninge, mai este și vânt …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „când o să mergi cu bicicleta, când 

permite timpul …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „ … da! ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „ bine, mulțumim …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase. „ … domnule Președinte deci, noi nu putem 

să votăm proiectul acesta decât dacă avem acea hârtie.  

Domnul Primar a spus că atrage fonduri europene, sunt alocați Focșani-ului 

șaisprezece mii de Euro. Când o să aducă domnul Primar … douăzeci și șapte de 

milioane … când o să aducă domhnul Primar acea hârtie, atunci noi o să votăm. Până 

atunci, eu vă spun că, noi nu ne ducem spre Europa, ne ducem spre Eurasia. Nu o să 

vă dea rușii … sunteți mafioți ca-n buzunar. Ascultați la ce vă spun eu”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr.1, fiind adoptat cu   

11 voturi „pentru” şi 9 voturi „abţinere” din partea d-nelor consilier: Ana-Maria 

Dimitriu, Alina-Ramona Drumea, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: 

Dumitru-Corneliu Gheoca, Dan Buzoi, Claudiu-Alin Dobre, Ionuţ Filimon, Costel 

Bîrsan, şi Neculai Tănase, devenind hotărârea nr.  321.   

 Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „PNL-ul se abține de la acest vot 

pentru comunitatea Focșani …”.  

 D-nul consilier Neculai Tănase : „ domnule Președinte, chemați-l la ordin vă 

rog eu frumos”. 

 D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „am uitat să mai spun că prin acest 

proiect, se vizează foarte clar ... de asta-i doare pe ei ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „domnule Primar, câte proiecte cu fonduri 

europene ați făcut până acum?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „să înțeleagă cetățenii ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „... domnule, spuneți un proiect cu fonduri 

europene pe care l-ați făcut! Unul!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ sunt mai multe”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „oprește-te domnule!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:... nu există așa. Domnule, sunt minciuni ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... o să facem ...”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:„ ... sunt minciuni. Umblați numai cu 

minciuni. Cu domnul aspirant aici, care crede că o să vă continue proiectele, care nu 

sunt ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... le doresc succes. 

Avem prin acest proiect finanțată reabilitarea străzilor: Bîrsei, Bicaz ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„... domnule, am auzit de multe ori ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... Anghel Saligny ...”. 

 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ ... o să mai auzim douăzeci de ani de acum 

încolo ...”. 

 D-nul consilier Costel Bîrsan: „... de ce nu ați reabilitat până acum domnule 

Primar, ați așteptat  ... ce ați așteptat ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... am așteptat fonduri europene, 

ca să atragem fonduri europene ...”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu:  „... o sută de străzi ...”. 

 D-nul consilier Costel Bîrsan: „ ... câte fonduri ați atras până acum domnule 

Primar, zero barat ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: ” ... am asfaltat”. 

 D-na consilier Costel Bîrsan: „ ați început de acum ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ ... dvs. nu aveți cum să atrageți fonduri 

europene ...”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: ” ... când a fost deschis domnule 

Dragomir, puteți să ne spuneți ... când a fost deschisă linia de ...”. 

 D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București:  „a fost 

deschisă în aprilie. Ea se închide în decembrie și ...”. 

 D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „suntem în perioada ... nu am avut 

cum să depunem mai devreme, că nu am avut cum să depunem mai devreme. 

Acestea sunt ...”.  

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ ... d-nule Dragomir, Primăria 

municipiului Focșani nu are bani pentru salarii. Investițiile orașului ... pentru salarii 

... despre ce vorbim!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ băi fraților, voi vreți să atrageți fonduri 

europene ... auziți ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: ”... d-na .... a fost în Parlamentul 

European și pâra la Parlamentul ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ ... domnule Primar ...”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... ce se întâmplă în România. PNL-

ul asta face. Spune minciuni, nu că pârăște!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„ domnule inginer ...”. 
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    D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București:   „vă rog, vă 

ascult”. 

 D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ asta este cartea de vizită a Primăriei 

municipiului Focșani, a managerului aici de față domnule doctor inginer. A dat de 

două ori bani de la investiții pentru salarii ....”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„ … stimați colegi ... doamna 

consilier ...”. 

    D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ce credibilitate are Primăria ... pentru 

fonduri europene, asta întreb ...”. 

   D-nul consilier Mihai Nedelcu: „... nu înțelegi că nu mă interesează ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ ... stimați colegi, domnule Președinte, eu 

vreau să vă spun așa, nu aveți șanse să atrageți fonduri europene ... ne scoateți din 

Europa. Aici este marea problemă a dvs. Nu știu dacă mai apucăm așa ceva!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„stimați colegi ... termină, că eu 

conduc ședința ... doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de la nr.1 al ordinii de 

zi a fost aprobat”.  

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 

155/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții: „Extindere Școala nr. 3 Focșani cu 12 clase”, județul Vrancea, cu 

modificările și completările ulterioare; 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „  scurt și la obiect. Mai spun o vorbă la 

proiectul din urmă. Mai …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„ … ne oprim, ne oprim”. 

 D-nul consilier Costel Bîrsan: „ ... o vorbă ...”. 

 Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„…domnule consilier, vă rog să 

rețineți … Stimate coleg d-nule Bîrsan, ați vorbit cât acești 20 de consilieri, este 

suficient.  

 Avem o oră și jumătate de când … Dacă aveți ceva de spus la proiectul nr.2 

vorbim, dacă nu, la sfârșitul ordinii de zi vorbim. Stau cu dvs. până mâine dimineață, 

nu mai plec acasă. Dar să rămânem, să vorbim pe proiect. 

 Poftiți domnule Primar, să-l mai lămurim un pic”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … că tot a cerut d-nul consilier 

Tănase pentru … din păcate dumnealor știu doar să acuze … nu, eu vă spun  o 

chestiune …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ domnule președinte, pe domnul 

consilier nu l-ați lăsat să vorbească …”. 

D-nul  consilier Costel Bîrsan: „eu nu am voie să vorbesc la vechiul proiect 

da!”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Primarul nu trebuie să vorbească …”. 
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D-nul consilier Costel Bîrsan: „… la vechiul proiect nu am voie să vorbesc 

da!”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „d-nule Tănase, sunteți de acord să 

vorbesc. Da, bine. Spuneții colegei dvs. că sunteți de acord. Mulțumesc. 

Vă citesc din Anexa nr.1 de la documentul cadru de implementare Axa 4, 

Programul Operațional Regional 2014-2020. 

Axa 4 are ca titlu sprijinirea dezvoltării urbane durabile unde spune în felul 

următor. Pentru Regiunea Sud-Est Brăila are o sumă de treizeci și opt milioane Euro, 

Buzău treizeci și unu milioane Euro, Constanța patruzeci și șapte milioane Euro,  

Focșani douăzeci și șapte milioane Euro, Galați patruzeci și șase milioane de Euro. 

Deci, sunt sume alocate special pentru aceste tipuri de proiecte domnule consilier. 

Domnule, este Axa 4, axa prioritară pentru sprijinirea … uitați-vă să vedeți 

care sunt criteriile …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „chestii din astea citite de dvs. … haideți 

domnule … chiar credeți că noi suntem … ne-a prins pe Apa Sâmbetei așa! 

Dați-mi hârtia aceia încoace să o văd și eu”. 

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

odată cu respect și cu răspunderea conducerii ședinței, dacă vorbiți la proiect vorbiți, 

dacă nu, vă opriți”. 
D-nul consilier Costel Bîrsan: „vorbesc la proiectul nr.2 și la proiectul din 

urmă vreau să vă spun că, un sens giratoriu era de doisprezece hectare domnule 

președinte. 

Un sens giratoriu se amenaja cu doisprezece hectare. Și sunt două sensuri 

giratorii. Doisprezece hectare …”. 

D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București:  

„doisprezece mii de metri, nu înseamnă doisprezece hectare. Îmi cer scuze!”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „poftiți! Nu am înțeles!”. 

D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București:  

„doisprezece mii de metri, înseamnă unu …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „ vorbeam de oameni inteligenți aici …”. 
D-nul consilier Costel Bîrsan: „mă iertați, dar unu virgulă doi …”. 

D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București:  „mă scuzați 

că am intervenit”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „d-nule Bîrsan, am crezut că sunteți 

inteligent, dar m-am convins”. 
D-nul consilier Costel Bîrsan: „unu virgulă două hectare, de acord. Deci un 

sens giratoriu de unu virgulă două hectare da! 

Domnule, am citit greșit, asta nu înseamnă că …”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:„ domnule eu vreau ca să  spun un cuvânt 

despre … domnule, astea sunt niște hârtii, niște cifre orientative așa, ca pentru … 

haideți domnule.  

Domnule Primar, eu vă spun … că veniți cu chestii din astea, că eu de asta v-

am spus …”. 
D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: „dați-mi 

voie, dacă …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„am citit aici …”. 
D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: „... să vă 

lămuresc”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ este altă cifră … mai este altă cifră aici”. 
D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: „ voiam …  

vis-à-vis de Axa 4, pentru că noi suntem specialiști pe Axa 4, mobilitatea urbană. Ce 

spuneați dvs. vis-à-vis de alocare, alocarea este dedicată acestor municipii de 

reședință de județ. Și vă spun care sunt tipurile de proiecte pe care le puteți accesa, 

ca să puteți lua acei douăzeci și șapte milioane Euro. 

Este vorba de proiectul acesta de infrastructură. Toate municipiile reședință 

de județ pot să acceseze, sisteme de trafic management, sisteme de piste de biciclete, 

sisteme de mobilitate alternativă, însemnând sisteme de bickering, parcări parking 

reit la marginea orașelor, nu în interiorul orașelor sub nici o formă, terminale 

intermodale de transport public însemnând autogări tot la marginea orașului, 

interurbanul să vină să-și lase pasagerii acolo și să-i preia transportul public urban. 

Sisteme de ticketing, sisteme de informare a călătorilor, stație de autobuz și stație de 

încărcare pentru autobuze electrice…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ ...  domnule, eu v-am ascultat …”. 
D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: „ … astea 

sunt singurele … mă iertați …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„… ceea ce spuneți dvs., genul acesta de 

discurs pe care, eu cred ce spuneți …”. 
D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: „ … cu asta 

ne ocupăm …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„… la Focșani l-am auzit de doi ani jumate 

încoace, zero accesări euro, ca să știți și dvs.”.  

 

D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București:  „ … nu cred 

că …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ … la două ședințe …”. 
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „domnule Dragomir, din această cauză ei se 

opun săracii, pentru că or să vină bani și ei se opun. Ei nu înțeleg lucrurile astea”. 
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D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: „mă retrag. 

Nici un municipiu reședință de județ nu a atras nici un …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„… vorbiți de axa asta, nu!”. 
 D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: „ de Axa 4. 

Păi, acum și municipiul Focșani din câte știu eu are un contract de finanțare semnat 

acum pe termie, sunt alte …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „  domnule doctor, ați vorbit de orașe 

precum: Oradea, Sibiu, Brașov …”. 
D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București:  „… da”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „au accesat zeci de milioane de Euro 

…”. 
D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București:  „stimată 

doamnă ...”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Primăria municipiului Focșani …”. 
D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … POR 2014 – 2020 …”. 

D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: „ nu pe 

mobilitate urbană … nu știu și nu mă …  nu mă interesează pe mine lucrul acesta, 

că nu este treaba mea”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„   domnule inginer …”. 
D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București:  „ … vă 

rog”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„mulțumim pentru …”. 
D-nul  dr.ing. Radu Dragomir – SC Urban Scope SRL București: „mulțumesc 

frumos, eu o să mă retrag”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„vă mulțumim frumos”. 
D-nul consilier Costel Bîrsan: „domnule Președinte, domnule Președinte 

…”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„ nu ați spus nimic, nu am înțeles 

nimic …”. 
D-nul consilier Costel Bîrsan: „domnule Președinte, dvs. vreți să le votați 

repede, sau să le discutăm …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„ …domnule consilier, le-am 

discutat …”. 
D-nul consilier Costel Bîrsan: „… nu domnule, nu le-am discutat …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „și nu ați spus nimic …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „dvs. ați fost la comisie domnule Nedelcu!  

Domnule Nedelcu, dvs. ați fost la comisie!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „  domnule …”. 
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D-nul consilier Costel Bîrsan: „… ați fost la comisie domnule Nedelcu? 

Domnule Nedelcu sunteți un mucos obraznic! Vă rog frumos, că nu v-a dat nimeni 

cuvântul și vă rog să fiți respectuos … că de la dvs. la mine …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„ domnule, domnule …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „este multă carte, vă rog frumos”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „domnule consilier Bîrsan, 

domnule, ați pățit ceva azi, a fost cutremur aseară, v-a prins pe undeva. 

Domnule consilier, dacă mai vreți să mai vorbiți pe proiect, la proiectul nr.2 

vorbiți, dacă nu, vă mulțumesc frumos și trecem la votarea proiectului. 

Cum doriți!”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „ domnule președinte …”. 

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

D-nul consilier Costel Bîrsan: „domnule Președinte, cred că în momentul 

când faceți dvs. mișto, este cutremur în creierul acela al dvs., mai mic așa știți … 

mai puțintel. Mulțumesc”. 

  Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 2 şi se adoptă 

cu 19 voturi „pentru” și 1 vot „abținere” din partea d-nului consilier Costel Bîrsan, 

devenind hotărârea nr. 322.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „ vă rog să fiți atenți la proiecte”. 

 

Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani 

nr. 94/2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local  și alte surse de 

finanțare a unor categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat 

prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de 

investiții: „Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani”, cu modificările 

și completările ulterioare; 
D-nul consilier Neculai Tănase:„domnule Președinte, aș vrea să vă întreb, 

sigur este ultima oară când se bagă proiectele acestea? Că au mai fost băgate de trei 

ori până acum. Sigur? S-a ajuns la saturație? 

D-nule Bogdan, mai băgăm de vreo două ori proiectele acestea? Ca să știm și 

noi așa? 

D-nul Bogdan Bratu -  Director executiv Direcția managementul proiectelor 

și investițiilor : „ dintr-o eroare s-a notat în anexele proiectelor  … atât în anexa 

pentru PNDL cât și cea finanțată de la bugetul de stat, aceeași valoare”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„dacă mai sunt observații!”. 
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 20 

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 323. 
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Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 439/2017  

privind asigurarea finanțării de la bugetul local a unor categorii de lucrări care 

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

Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură 

strada Poligonului”, cu modificările și completările ulterioare; 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 324.  

 

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

aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați după finalizarea 

procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investitii „Refacere 

infrastructură străzi: str. Alexandru Sahia, Fundătura Alexandru Sahia și str. 

Lunei”;  

 

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

voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 325.  

 

Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea deplasării, în perioada 06-10 septembrie 2018, a unei delegații 

reprezentative a municipiului Focșani în municipiul Kavadarci, Republica 

Macedonia, pentru a participa la manifestările dedicate Zilei Eliberării 

Kavadarci și la „Festivalul Vintage Tikves 2018”;  

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„ trebuie să avem propuneri. Vă 

rog să faceți propuneri. 

Deci, facem propuneri pentru că acest proiect se votează cu vot secret, pe 

buletine de vot. 

Vă rog să faceți propuneri. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga :” eu l-aș propune pe d-nul Emanuel 

Gongu, Daniel Ungureanu și Radu Nițu.  

Ce spuneți, vreți ?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„nu pot să vă refuz”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga : „ da, v-ar trebui un schimb de 

experiență”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan : „ permiteți, vreau să vă pun o întrebare, 

întrucât nu știu și poate mă lămuriți dvs. sau d-na Cristina. Nu ar trebui întâi să 

supunem la vot acest propiect și după aceea, dacă suntem de acord sau dacă proiectul 

trece să facem propuneri?”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„ deci, mai fac o precizare. Acest 

proiect se votează prin vot secret, după exercitarea votului secret îl supunem la vot. 

Deci, urmând cu celelalte proiecte și dacă …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „ domnule Președinte, mă iertați …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „dacă-mi permiteți …”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „păi, scrie aici, proiect de hotărâre privind 

aprobarea deplasării. Aprobăm sau nu aprobăm deplasarea”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „ aprobarea deplasării o facem 

…”. 

    D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură: „trebuie să nominalizăm ... este aprobarea deplasării unei delegații 

compusă din patru reprezentanți, la propunerea consilierilor.  

Trebuie să stabilim cine sunt cei patru reprezentanți și apoi supuneți la vot. 

Întâi votăm cu vot secret care sunt reprezentanții, consilierii locali care vor 

participa la această deplasare și apoi proiectul în totalitatea sa”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „aș vrea să ... dacă mai sunt 

propuneri! Și apoi aș vrea să aducem și propiectul cu Majdanpek, să-l aducem acum, 

următorul, pentru ca să lăsăm echipa tehnică să facă buletinele de vot. 

Dacă sunteți de acord, ca să nu întârziem, că acesta este ultimul proiect!”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „eu nu sunt de acord să aduceți înainte 

proiectul, pentru că asta trebuia să o faceți înaintea aprobării ordinei de zi. 

Nu uitați că au mai fost situații de genul acesta. Grupul PNL a cerut acest lucru 

și nu s-a putut. Și mi se pare fair play să o ținem tot așa ...”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „ținem cont de ce ați spus dvs., 

dar noi supunem la vot pentru că acest Consiliu lucrează prin votul consilierilor, nu 

lucrează prin ceea ce vreți dvs. sau eu sau ...”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „ domnule Președinte ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „ domnul Tănase avea ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ domnule Președinte haideți să ... proiectul 

sună în felul următor. Hotărâre privind aprobarea deplasării. Dacă suntem de acord 

sau nu. 

Eu vreau să vă spun în numele nostru că ... domnule, prea multe deplasări și 

prea multe plimbări pe banii Primăriei. Vorbesc la modul foarte serios! Pe banii 

cetățenilor! Haideți domnule să mai terminăm cu atâtea plimbări! Se duce o persoană 

acolo ... atâția cu patru, cu cinci, cu  ... haideți să nu mai cheltuim banii aiurea, după 

aceea să zicem că nu avem bani. 

Și aici spune foarte clar: aprobarea deplasării. Dacă la vot nu iese, că nu se 

aprobă deplasarea, nu pleacă nimeni. Cam așa ar suna proiectul acesta”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „eu cred că v-am explicat și eu 

dar, v-a explicat și d-na Dăscălescu ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„domnule Președinte, dvs. sunteți un om al 

muncii ca să zic așa, nu mai dați girul la astfel de ... și haideți să ...”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„ domnule ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ se duc pe banii lor fiecare!”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „ d-nule Tănase, dar când ați fost 

la Tivoli ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ mie mi-e jenă de ...”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„ d-nule Tănase, dar când ați fost 

la Tivoli ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„ lasă-mă domnule cu ce a fost acu șapte ani, 

zece ani ...”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „ nu-i tot aia!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„atunci am fost la Tivoli ...   lumea se uită 

cum se plimbă ... ba în Germania, cum este domnul aspirant la Primărie, ba ... Mai 

lăsăm un pic banii aceștia ai cetățenilor ...”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „ domnule consilier, trebuie să 

dăm curs ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:„d-nul Iorga a fost în Germania, nu, și râde 

acum! Atunci nu ați fost pe banii focșănenilor?”. 
Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„ opriți-vă! Știu că vă doare de 

cetățeni ...”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ ... transportul, cazarea, masa ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „ lasă domnule că știe, a fost la 

Tivoli și îi plăcea acolo. 

Domnule Bîrsan, ziceți domnule”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „vă mai cereți și scuze, este bine, se mai 

întâmplă din când în când”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „și dvs. am văzut că vă cereți 

scuze”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „când greșim trebuie să ne cerem scuze ”. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:  „confundați hectarele cu miile de 

metri”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „se confundă, se poate confunda. Dar vă 

garantez că știu mai multă matematică decât dvs.”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „știu, cred, sunt convins”. 
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D-nul consilier Costel Bîrsan: „eu rămân la ideea că mai întâi trebuie aprobată 

deplasarea. Eu mă opun la acest proiect ... De d-nul Tănase spuneți că a fost și el, 

iată că eu nu am fost și mă opun ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „ vreți să mergeți ...”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „nu vrem să cheltuim banii focșănenilor pe 

plimbări ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „ nu vreți să mergeți ...”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „ și dacă tot ați spus dvs. că veți propune la vot 

ceea ce a spus d-na consilier Dimitriu ... eu nu-mi aduc aminte să fie supus la vot 

proiectul meu, pe care v-am rugat să-l introduceți pe ordinea de zi ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „ nu domnule, are o regulă și 

proiectele astea ...”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „deci, proiectul pe care eu îl propun, nu trebuie  

să-l susțineți la vot nu!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu: „ aveți o problemă la proiectul 

acesta?”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „domnule vă rog frumos să-mi răspundeți ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:  „... nu, nu-l supunem la vot ... 

stați un pic, domnule ...”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „de ce nu ați supus la vot proiectul pe care eu 

l-am propus?”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ pentru că este un regulament și 

trebuie respectat”. 

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

aveți vreo propunere, dacă nu ne oprim”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „ dvs. ați încălcat legea”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„ da domnule, așa este”.  
D-nul consilier Costel Bîrsan: „ dvs. ați încălcat legea”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Radu Nițu:„ da domnule, uitați, legea este 

aici”. 

D-nul consilier Costel Bîrsan: „și dacă domnul aspirant la Primărie crede că, 

doar proiectele dânșilor pot fi dezbătute și ale opoziției nu, este foarte incorect. 

Domnule viitor Primar, îmi pare rău pentru dvs.”. 

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

consilier Bârsan, dacă aveți vreo propunere, dacă nu ne oprim. Mai avem ceva 

domnule.” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Dumneavoastră ați încălcat legea.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domnilor consilieri ca să dăm 

posibilitatea Aparatului Primăriei să se facă aceste buletine de vot, care sunt 2 la... 

pentru Majdanpek și pentru cel care l-am spus mai anterior, Kavadarci, aș dori dacă 
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sunteți de acord dumneavoastră, că este penultimul 3 din ordinea de zi,  adică al 29-

lea proiect, cum s-ar spune, să aducem și proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

deplasării în perioada 12-17 septembrie 2018 a unei delegații reprezentative a 

Municipiului Focșani la Majdanpek Republica Serbia pentru a participa la o 

manifestare dedicată Zilelor Orașului Majdanpek. L-aducem aici și facem propuneri. 

Sunteți de acord cu aducerea proiectului? ” 

Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Președinte, dar 

care-i graba? Că oricum este în completarea ordinii de zi.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog! Doamnă! Opriți-vă, 

doamnă! Chiar sunteți... Da. Domnule. Doamna! Domnul! Puteți să sesizați... S-a 

aprobat ordinea de zi. Eu vă rog! Domnule! E interesul nostru,  a consilierilor. Nu 

este interesul... Deci doamna. Eu supun. Da. Da. Supun la vot. Cine este pentru? 

Dacă este? Doamna! Tăceți din gură! Doamna! Vă rog să tăceți din gură, doamnă!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul, domnul doctor.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domnul consilier. Dacă este 

cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă rog să... Bă ăștia vorbesc acum și fără 

să... Gata! Avem propuneri? Stimați colegi! După-aia trebuie să alegem o Comisie 

de numărare a voturilor. Avem popuneri pentru Majdanpek? Avem popuneri pentru 

Majdanpek? Da. Doamna consilier Ailincuței! Vă rog să lăsăm și pe doamna! Vă 

rog! Vă rog apăsați!” 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: „Mulțumesc frumos, domnule 

Președinte! Din partea grupului PSD, o propun pe doamna consilier Lupu Cătălina. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Lupu.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „A trecut la PSD doamna Lupu.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Câte persoane?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Deci la Majdanpek.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Când v-ați înscris la PSD?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Alo! Alo! Vă rog frumos!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „8 persoane. Până în 8 

persoane. O delegație de maxim 8 persoane. ” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Chiar dacă nu face parte din 

Consiliul Local.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Ați pățit ca domnul Iorga. Și domnul 

Iorga zice că…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog! Lăsați... ” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Nu știu dacă e voie să-l propun 

pe domnul profesor Atarcicov, care știe și limba sârbă și…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Și este consilier județean.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Și e și consilier județean.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Da... Deci... ” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Da. Deci putem face, nu?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Da. Domnul consilier.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dacă-mi permiteți domnule Primar, dacă 

doriți să faceți din aparatul tehnic... ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Nu. Dânsul face separat... e 

cu aparatul tehnic, nu are... ” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Aici s-a cam terminat.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Nu are legătură Consiliul 

Local.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Dar eu i-aș propune pe toți 

din grupul PNL să viziteze și mina de cupru unde-s niște mașini de-alea foarte mari 

acolo și să vadă cât de greu se muncește acolo.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Președinte, dumneavoastră ați 

văzut vreodată vreo mina de cupru? Știți? Ați văzut măcar în cărțile cu… de 

colorat?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Eu vă spun pe cuvântul meu 

de onoare, chiar se merită la Majdanpek, am fost o singură dată și vă spun chiar sunt 

oameni înfrățiți sunt oameni foarte...” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnul consilier.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Și v-ați făcut miner, nu?” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Serioși și chiar patrioți și țin 

cu Focșaniul și chiar se merită această deplasare.. Vă spun! Uitați, de la 2-3 persoane, 

a ajuns la 8 persoane.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deplasați-vă, domnul președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Da. Domnul consilier. Vă 

rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Bun! Doresc să fac o altă propunere, pe 

domnul Iorga Marius Eusebiu. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Da. Deci avem a 3-a 

propunere.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Mergeți prin Agenția de Turism? Sau 

cum?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Nu știu. Domnul. Haideți să 

nu... Mai aveți propuneri aici? Domnul. Grupul PNL. Doamna sunteți vocală. 

Sunteți... ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu. Grupul PNL, domnule 

președinte de ședință nu are nici o propunere.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Bravo!” 
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumim!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Mulțumim!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Vă duceți dumneavoastră și vă plimbați. 

Plimbați-vă acuma. Mai aveți 2 luni de plimbat.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Stimați colegi! Nu ne 

plimbăm, domnule! Să știi că-i distanță mare. Stimați colegi, trebuie să alegem o 

comisie. Vă rog! Domnul! Trebuie să alegem o comisie formată din 3 membri. 

Propun eu pentru numărarea voturilor. Bravo! Sunteți Sunteți de acord cu numărul 

de 3? Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Cu 11 

voturi „pentru” s-a aprobat Comisia. Domnul! Faceți parte din delegație și nu, nu 

vreau să... Îl propun ... așa ... uitați... Vă propun să ne monitorizați dumneavoastră. 

Îl pun, propun pe domnul consilier Buzoi.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ați făcut propunerea înainte 

de a nominaliza persoanele, taman pe dos ca la proiecte, deci hotărâți-vă!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Da... Haideți. Lăsați-mă! Nu-

mi dați lecții de ... pe dos. Auziți chiar nu-mi dați lecții de dos!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domn Bârsan, că știți 

matematică mai mult ca mine. Mai vreți domnul?” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Garantat știu. Dar nu asta-i problema.O 

faceți între dumneavoastră acolo cum vă obișnuiți. Faceți-o între dumneavoastră.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Da. Atunci, vă rog să... Îl 

propun pe domnul consilier Mersoiu viceprimar, pe domnul Mihai   Petruț și pe 

domnul Nedelcu Mihai, da? Dacă sunteți de acord? Supun la vot. Cine este pentru? 

Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Deci cu 11 voturi, acești domni 

au fost aprobați. Rog să transmiteți colectivului tehnic să încerce să facă buletinele 

de vot ca să parcurgem.. Mergem în continuare cu celelalte proiecte. 

Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

schimbarea denumirii Teatrului Municipal Focșani în Teatrul Municipal 

„Maior Gheorghe Pastia” Focșani - Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 7 și se adoptă cu 20 voturi 

„pentru” devenind hotărârea nr. 326. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Da... Când ridicați... Când .. 

Haideți! Ce vreți să spuneți? 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Voiam să întreb încă o dată 

Primarul, aici de față, dacă știe, dacă știe…  Atât timp cât jignește în urechea mea, 

credeți-mă că nu am cum, să pot să vorbesc altfel. Vreți să vă reproduc? Îmi cer 

scuze! Nu pot față de cetățenii municipiului Focșani.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Pe domnul Primar. Haideți! 

Ziceți!  Vă rog! Mai aveți?” 
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Voiam să… Da. Voiam să… 

Încă o dată. S-aduc în atenție faptul că nu ni s-a răspuns grupului PNL, nici până la 

momentul de față unde sunt, unde și-au găsit locul cei 7 miliarde de lei la teatru.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „A! Văleu mamă! Gata! Opriți-

vă!  Supun la vot proiectul. Cine este pentru?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Asta-i prostie? Cum să fie prostie? E un 

adevăr. Na.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Dacă e cineva? Domnul 

consilier. A votat. ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Sunteți. Domnule viceprimar! 

Domnule viceprimar!  

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Bă, haideți să terminăm cu...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ați adus dumneavoastră... ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul aspirant!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Haideți, domnule! Ați pățit 

ceva? Ați mâncat? Doamna! Doamna! Doamna consilier, vă puteți opri? Doamna 

consilier! Doamna consilier! Gata! Stimați colegi! Domnul Nedelcu! Haideți, lăsați 

ca să nu mai întrețineți!” 

Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea denumirii Liceului Pedagogic „Spiru Haret” Focșani în Colegiul 

Național Pedagogic „Spiru Haret” Focșani - Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Am făcut pe 7. L-am făcut 

domnul. Am votat, domnule.” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciul administrație publică locală și 

agricultură: „S-a votat.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Nu. Ne-a atras atenția. S-a 

votat, domnule. Uite avem aici pe domnul avocat Gheoca. ” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 8 și se adoptă cu 20 voturi 

„pentru” devenind hotărârea nr. 327. 

Se prezintă punctul 9 al ordinii 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 - Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 9 și se adoptă cu 20 voturi 

„pentru” devenind hotărârea nr. 328. 

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 
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nr. 415/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului 

de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor 

Municipiului Focșani - Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 10 și se adoptă cu 20 voturi 

„pentru” devenind hotărârea nr. 329. 

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 254/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului 

de personal ale Serviciului Public „Creșe” din Municipiul Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare - Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 11 și se adoptă cu 20 voturi 

„pentru” devenind hotărârea nr. 330. 

Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului 

de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, 

cu modificările și completările ulterioare - Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 12 și se adoptă cu 20 voturi 

„pentru” devenind hotărârea nr. 331. 

Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare - Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Dacă în legătură cu acest 

proiect sunt observații. Dacă nu. Da. Domnul consilier Bârsan. Scuzați! Vă rog! Pe 

subiect, da?” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Se aprobă. Referitor la acest proiect, în 

adresa dânșilor către Consiliul Local, cer 4 posturi de șoferi. În proiect, în adresa lor 

sunt 4 posturi, domnule Primar. Se vede că n-ați citit propriul dumneavoastră proiect, 

mai citiți-l o dată. Cel puțin nu contraziceți. Și-n proiectul pe care-l avem acum în 

față, e vorba de 3 posturi de șofer. Pentru irigat spațiile verzi, Direcția de Dezvoltare 

are contract cu CUP Salubritate în valoare de 95 mii de, 95,697, aproape o 100 de... 

un miliard de lei vechi pe 3 luni. Deci, cât este sezonul de irigat pentru spațiul verde. 

Dânșii cer în proiect, domnul Primar, de fapt cere în proiect, suplimentarea 

organigramei. Mulțumesc! Cu 3 șoferi. Păi dacă facem socoteala, plata pe un an 

pentru acești 3 șoferi ajunge undeva la 162,00 mii de lei, 1 miliard 620 de milioane. 
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Dacă mai punem și costul motorinei, mai punem uzura și întreținerea mașinilor pe 

care le folosește Direcția de Dezvoltare, ajungem undeva la 3 miliarde de lei vechi. 

Păi cred că e mai rentabil să plătim CUP-ului Salubritate 1 miliard și ei să-și vadă 

de contract, decât să cheltuiască Consiliul Local sau Direcția de Dezvoltare 3 

miliarde de lei, angajând încă 3 șoferi, mai ales că după cum spunea și domnul 

Primar e greu de angajat electricieni, șoferi, diriginți de șantier, e foarte problematic 

de angajat, la Primărie. Așa că arhitect șef. Așa că, eu consider că nu e cazul și 

propun să nu votăm acest proiect. Mulțumesc! Eu propun, domnule.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Îl propuneți pentru 

dumneavoastră, domnul. Nu. Da. Vorbiți în numele tuturor. ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dar nu vă enervați! De ce vă enervați? 

A făcut omul o propunere. De ce vă enervați?” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Eu am făcut o propunere. Domnule, eu 

am zis să propun să nu votăm acest proiect. Domnul președinte! Stați calm! Domnul 

președinte! Stați calm! Eu am făcut o propunere. N-am spus că vă propun 

dumneavoastră sau că propun colegilor de la PSD. Am spus că propun. ” 

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

pentru dumneavoastră, domnule!” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Da. Eu propun. O propunere nu e o 

impunere, da? Mulțumesc!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Da. Dacă mai sunt observații. 

Da. Domnul Primar, vă rog!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Iarăși informații deocheate și 

iarăși informații, care să dezinformeze. Da, într-adevăr , inițial Direcția de 

Dezvoltare a solicitat 4 posturi, prin adresa 70116/20.08. ” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Domnule Primar, dar unde este 

dezinformarea?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Bârsan, v-am ascultat!” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Aduceți argumente gratuite. Vorbiți ce-i 

de vorbit, domnul Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ultima adresă... domnul Bârsan 

îmi dați voie? Aveți bunul simț să-mi dați voie și mie să vorbesc?” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Dar eu am spus de 4. Exact așa am spus. 

Ce este manipulare aici? Ce am făcut?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pentru că ați spus de 4 și că-n 

proiect sunt 3 și eu vă dau răspunsul că nu sunt solicitate 4 posturi până la urmă, sunt 

solicitate doar 3.” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Domnul Primar! 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pentru că au fost 2 adrese, a venit 

una. ” 
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Domnul consilier Costel Bârsan: „Domnul Primar. Asta am spus și eu 

înainte. Treziți-vă, domnule Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Una a fost în 20 august și una a 

fost în 22 august.” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Asta am spus și eu domnul Primar! Alo! 

Domnul Primar! Asta am susținut și eu! Treziți-vă! Am înțeles... Urmează luna de 

miere. Dar nici chiar așa... ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce-a zis? Cum? Sunteți nesimțit 

de-a binelea! Pe bune!” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Repet încă o dată! Nu v-am întrecut, 

domnul Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă mulțumesc!” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Eu v-am spus. Treziți-vă!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domnul!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu să fiu în locul... ” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Asta am făcut și eu. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu să fiu în locul... ” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Dumneavoastră numai cu jigniri. Domnul 

Primar, în momentul când n-aveți argumente începeți cu miștouri și jigniri. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este viața mea personală și fac 

ceea ce simt eu că este normal și bine. Nu vă legați de viața mea personală și de 

familia mea! Nu permit așa ceva!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domnule, opriți-vă, da?” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Domnul Primar! Fără jigniri, da?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Trebuie să știți să vă opriți din 

acuzații!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Doamna consilier! Doamna 

consilier! V-am dat cuvântul? V-am dat cuvântul? Doamnă nu vă mai strâmbați aici! 

Păi ce tot faceți aici? Domnul... Nu mai vorbiți! Ați terminat cuvântul? Domnul 

Primar, dacă mai aveți ceva. ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu există minute, domnule 

viceprimar! Nu există minute!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dumneavoastră la ce partid sunteți, 

domnul? La ce partid sunteți dumneavoastră?” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Domnul viitor Primar sunteți la un 

partid.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Opriți-vă!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Aveți dumneavoastră un nou 

regulament?”  
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Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Măi oprește-te domnule, 

consilier! Domnul lăsați-mă-n pace! Domnul consilier Iorga, principalul vinovat de 

ședințele astea dumneavoastră este faptul de când ați plecat de lângă domnul Bârsan. 

Sunteți coleg cu el. ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule, iar v-ați încins? Vi s-a încins 

creierul? Vă e foame?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domnul, vă rog să tăceți din 

gură! Doamna consilier! Domnul Primar! 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Doamna consilier! Haideți un pic de 

respect pentru domnul președinte aici!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Lăsați tangourile astea care 

le... Domnul Primar, vă rog! Dacă mai aveți ceva. Râde lumea de noi. Mai aveți ceva 

de spus... Vă rog să tăceți din gură!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aștept să se liniștească spiritele. 

Nu pot să vorbesc. ” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog să tăceți din gură, 

doamnă! Doamnă, ce dracu vreți să fac?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Asta. Ați ținut să-mi stricați ziua. 

Mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Nu mai mult ca alții. Dar în fine. Deci vreau să 

spun foarte clar că, ceea ce este scris în proiect, este ceea ce s-a solicitat până la urmă 

de către Direcția de Dezvoltare. Ultima adresă venită de la Direcția de Dezvoltare  

solicită doar crearea de... a 3 posturi vacante de șoferi 1. Faptul că noi ne-am 

îmbunătățit Parcul Auto la Direcția de Dezvoltare, asta înseamnă că nu vom mai 

avea nevoie să mai închiriem în curând aceste utilaje. Și vreau să vă aduc la 

cunoștință faptul că aceste utilaje au aparținut Direcției  de Dezvoltare, dar pentru că 

sunt cu utilizare multiplă și pentru că au fost predate prin protocol către CUP 

Salubritate pentru a face și deszăpezire pe timp de iarnă, noi închiriem aceste utilaje 

la un preț modic. Dacă le-am fi luat de la Piața Liberă, ar fi costat mult mai mult. 

Da? Iar noi le închiriem fără conducător auto. Conducătorul auto este cel care va fi 

angajat la Direcția de Dezvoltare. Iar eu am spus-o de la bun început, de când am 

preluat mandatul, că nu sunt de acord cu acest sistem de irigare a spațiilor verzi. Ar 

fi trebuit să se facă o irigare automatizată, ceea ce de fapt se va întâmpla în scurt 

timp pentru că este deja proiectul în faza lansată de a fi finalizată documentația 

pentru a intra la licitație cu execuția unui sistem de irigații care să permită 

decongestionarea traficului și de a nu mai face aceste irigații cu mașina. Vă 

mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă mulțumesc și eu. Supun 

la vot proiectul. ” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 13 și se adoptă cu 11 voturi 

„pentru” și 9 abțineri din partea domnilor consilieri: Bîrsan Costel, Dobre Claudiu 
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Alin, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana -Maria Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț devenind 

hotărârea nr. 332. 

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument 

istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406 din Focșani, strada Cernei 

nr. 12, T. 53, P 3381, P 3382 aflat în proprietatea domnului Georgescu Florin 

Dumitru - Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 14 și se adoptă cu 20 voturi 

„pentru” devenind hotărârea nr. 333. 

Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în 

proprietate a unei suprafețe de teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 

18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare - Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Dacă în legătură cu acest 

proiect sunt... Da. Domnul consilier. Lăsați pe domnul consilier sau pe doamna. Pe 

cine? Hai hotărâți-vă! Domnul Gheoca!” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Da. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog!” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Expicați-mi și mie, vă rog 

sau dați-mi un răspuns. Cine poate să mă lămurească? În raport sunt trecute, sunt 

specificate niște documente. De ce nu au fost trecute la mapă? 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciul administrație publică locală și 

agricultură: „Da. Pot să vă răspund eu. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog, doamna Dăscălescu!” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciul administrație publică locală și 

agricultură: „Documentele despre care faceți vorbire sunt, conțin multe date cu 

caracter personal, sunt acte de proprietate, au date, au CNP-uri și nu v-au putut fi 

puse la dispoziție. Ieri în cadrul Comisiei, ați ridicat aceeași problemă și doamna 

Amăriuței v-a explicat pe larg toată cronologia actelor de proprietate. ” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Spuneți-mi și mie cine a 

văzut aceste acte.” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciul administrație publică locală și 

agricultură: „Ieri la Comisie v-au fost puse la dispoziție. Puteați să le vizualizați, 

să vă uitați. ” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Nu. N-au fost puse la 

dispoziția.” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciul administrație publică locală și 

agricultură: „Erau... ” 
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Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Bun. Altă întrebare pe care 

vreau… Acele persoane care au văzut aceste acte, dar nu sunt. Consiliul nu trebuie 

să voteze în cunoștință de cauză? Eu trebuie să mă iau și să cred certificate de 

moștenitor întocmit la… da.” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciul administrație publică locală și 

agricultură: „Ieri la Comisie, doamna Amăriuței v-a explicat exact toate actele și 

toată procedura pentru această propunere de atribuire în proprietate. ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domnul consilier, mi-aduc 

aminte tot de ieri la Comisie, ați primit, adică vi s-a arătat...” 

Domnul consilier Dumitru-Corneliu Gheoca: „Deci doamna Amăriuței… 

nu, nu pică sub incidența legii de confidențialitate a datelor. Nu? Am înțeles.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Acuma sunt camere de luat 

vederi... Vă place să..” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci, domnul președinte, haideți că 

vreau să clarific eu. Mulțumesc! Ieri au cerut documentele, domnul viceprimar Iorga 

a spus că sunt date cu caracter personal. Asta înseamnă că, probabil este o persoană 

aici care se uită pe datele alea, îl țineți închis într-un fișet și noi care-l votăm n-avem 

voie să vedem așa ceva, nu? Păi, atunci chemați-o pe persoana aceea să voteze, nu? 

Și în frunte cu domnul aspirant Iorga, că altfel, na. Cine să voteze, nu?” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Vă mulțumesc! 

Domnul consilier Neculai Tănase: „V-o fi dumneavoastră rușine, cum 

adică? Deci eu să votez așa în necunoștință de cauză? Dumneavoastră să țineți, țineți 

actele blătuite. De ce nu le scoateți? Da. Spuneți. De ce nu dați documentele? Asta 

cu date personale, asta e-n altă parte, nu-i aici.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Pe cuvântul meu că o căutați… 

scandal cu lumânarea!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domnul, mai aveți ceva?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu. Eu caut realitatea și adevărul și 

legalitatea.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Din prietenie cred că ne și 

certăm. Vă spun sincer.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Lăsați că nu mă interesează!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Ne oprim!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Nu-i nicio problemă. Da. Nu. Eu 

v-am respectat și nu v-am jignit, dar să știți că…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Dar eu cu ce v-am jignit, domnule?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domnul consilier Iorga, 

domnul consilier. Mai aveți ceva azi la proiect? Domnul ce dracu ce aveți azi?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Sunt date cu caracter personal, 

domnule!” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „Și cine le vede domnule? Dar dumneata 

le-ai văzut? Dar dumneata de ce ai voie să le vezi? Dar dumneata de ce ai voie să le 

vezi? Dar dumneata de ce ai voie să le vezi?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vorbește șeful matale!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Haideți domnule, lăsați-o! Eu trebuie să 

votez aici. Deci nu mai umblați cu…Eu v-am spus, dumneavoastră faceți o mare 

confuzie. Dumneavoastră credeți că vorbiți cu oameni de pe la…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă opriți? Domnul consilier! 

Domnul consilier! Domnul! Vă rog să vă calmați! Domnul consilier! Stați un pic că 

domnul, domnul...  Domnul consilier dați-i voie și lui domnul Filimon să ia cuvântul. 

Domnul consilier!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Peste 2 ani. Asta-i problema 

voastră, de frică!” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Doamna Dăscălescu!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Lăsați-l pe domnul. Domnul. 

” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Domnule viceprimar, domnule 

viceprimar, să terminăm odată circul ăsta aici! Doamna Dăscălescu!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domnul! Lăsați-l pe domnul! 

Cunoaștem problema asta mai bine cu poliția. ” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Domnul, nu sunteți oameni 

serioși!” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „ Doamna Dăscălescu! Nu puteau fi 

blurate acele date care erau confidențiale?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Ziceți domnul!” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „ Nu puteau fi blurate, scanate și apoi 

blurate? Tot ce-nseamnă CNP și așa mai departe, să putem să ne uităm și noi? 

Domnul viceprimar. Haideți domnule ne batem joc aici.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domnule! Vorbește la 

microfon! Tăceți din gură! Domnul Iorga vorbește la microfon? Ce să-i iau? Să-i iau 

gâtul? Domnul ați terminat? Nu?” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „N-am terminat, domnule!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Ce mai aveți de spus?” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Doamna Dăscălescu nici n-a auzit 

întrebarea. Doamnă nu puteau fi blurate acele date, documente scanate și date 

consilierilor?” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciul administrație publică locală și 

agricultură: „Am înțeles ce vreți să spuneți. Vreau să vă fac precizarea că la toate 

aceste proiecte care au fost anterior, reprezentând propuneri de atribuire în 
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proprietate a fost aceeași procedură urmată. Dumneavoastră v-au fost înaintate 

aceleași acte și atunci ați votat fără nicio problemă. Datele cu caracter personal... ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „A apărut acum o lege...” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciul administrație publică locală și 

agricultură: „Avem Regulamentul Uniunii Europene. Da. Care trebuie respectat și 

având în vedere că dumneavoastră trimiteți mai departe linkurile pe care vi le trimit 

și le dați la presă, eu nu pot să-mi asum să vă trimit. ” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Doamnă, dar de unde știți dumneavoastră 

că noi trimitem mai departe acele linkuri către presă? Nu, eu vă întreb pe 

dumneavoastră pentru că ați venit și ați adus o acuză… De unde știți dumneavoastră 

că noi dăm mai departe acele linkuri către presă? Este normal să votăm în cunoștință 

de cauză, doamnă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Da. Corect.” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciul administrație publică locală și 

agricultură: „Ieri la Comisie aveați actele la dispoziție. ” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Credeți că e secret acel proiect?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domnul Filimon! Domnul 

Consilier Filimon! Mai aveți ceva de spus?” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Domnule, n-auzi? Vă rog frumos! 

Trebuie să ne dea doamna un răspuns. A zis că trimitem mai departe acele linkuri 

către presă. Doamnă, spuneți!” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciul administrație publică locală și 

agricultură: „Da. ” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Știți pe cineva care a dat la presă acele 

linkuri?” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciul administrație publică locală și 

agricultură: „Doamna Dimitriu a spus chiar dumneaei într-o ședință, că aceste likuri 

sunt publice pentru toată lumea. Nu este adevărat. Aceste linkuri vă sunt trimise 

dumneavoastră personal. ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Doamnă! Este ședință 

publică, doamnă! Despre ce vorbim? Orice cetățean are dreptul să intre pe link. ” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciul administrație publică locală și 

agricultură: „Nu. Linkurile nu sunt publice!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog s-o lăsați să 

vorbească!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Doamna Dăscălescu v-auziți 

ce spuneți? Dumneavoastră v-auziți? Eu zic să vă corectați!” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciul administrație publică locală și 

agricultură: „Da. Documentele care vă sunt trimise dumneavoastră în calitate de 

consilieri locali... ” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Da. Ne oprim.” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciul administrație publică locală și 

agricultură: „Nu. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Mulțumesc!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „N-aveți dreptate, doamna Dăscălescu!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domnul. Domnul consilier 

Filimon! Doamnelor și domnilor consilieri!” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Domnule președinte, lăsați-mă că nici n-

am terminat!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Numai un pic, domnul. 

Haideți că ați vorbit. Mi-ați spus destule. ” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Da. Nu domnule. Deci noi trebuie s-avem 

toate documentele la mapă. Păi este normal să le avem.” 

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

dreptul doamnei, care a făcut acest proiect să răspundă dacă a făcut, a făcut ceva 

greșit sau nu. Eu vă spun următoarea chestiune. Haideți să nu mai dați bănuiala pe 

x, pe y. Fiecare din Primărie, care are răspundere aici, poartă  și răspunderea a ce 

semnează și ce dă pentru Consiliul Local, da? Dacă dumneavoastră vreți să vă dea... 

Și ce vă fac? Ce v-am făcut acuma? Păi am să vă dau. Vă fac ceva? Uitați că n-am 

pus mâna pe buton? Păi. ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc frumos! Voiam 

încă o dată... ” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog! Pe subiect!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Pe subiect, domnule 

președinte. Dar așteptați și nu mai fiți nerăbdător așa. Totuși. Eu știu că vă este 

foame. Haideți să mai așteptăm un pic. Ideea  este în felul următor. Cum spune 

doamna Dăscălescu, că ieri am cerut și le-am avut și nu le-am consultat... Este eronat 

ce spuneți. Vă rog frumos! Deci, mințiți acum! Credeți-mă!” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciul administrație publică locală și 

agricultură: „Documentele au fost prezente la Comisie. ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog frumos, doamna 

Dăscălescu! Vă rog frumos! Nu puteți să contraziceți că nu  le-am cere degeaba și 

mai mult decât atât, aceste date, țin să vă reamintesc că noi facem parte și din niște 

comisii ale drepturilor omului. Da? Din Comisia de Fond Locativ și ANL. Dragă 

doamna Dăscălescu, să știți că acolo putem consulta orice dosar al oricărui cetățean. 

Atunci, să-nțeleg că nu mai sunt date cu caracter confidențial?” 

Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciul administrație publică locală și 

agricultură: „Asta am spus și eu. ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mă lăsați să termin, vă rog!” 
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Doamna Cristina Dăscălescu, șef serviciul administrație publică locală și 

agricultură: „Da. Vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Și ulterior vreau să revin în 

atenția cetățenilor municipiului Focșani, care să monitorizați împotriva 

Regulamentului General de protecție a datelor de către Primarul aici de față, care a 

cerut asociațiilor de proprietari...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Gata! Ne oprim Mulțumesc!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Deci. Stați un pic. ” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Domnul președinte! Haideți domnule! 

Dar chiar așa! Tăiați microfonul cum vreți dumneavoastră.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule președinte!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Filimoane, parcă ești o precupeață de aia 

de piață, care ți-ai ridicat poalele-n cap și te dai și tu mare acum. ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule președinte. Acest 

proiect... ” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Trimite, te rog frumos un sms dacă vrei 

să vorbim.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Eu nu spun nicio prostie. Eu 

nu spun nicio prostie. Și credeți-mă că îmi asum tot ce spun. Credeți-mă că-mi asum 

tot ce spun. Aici de față Primarul Misăilă, da? A cerut asociațiilor de proprietari 

datele tuturor. Ascultați. Normal că are legătură. Este vorba de încălcarea datelor cu 

caracter personal. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Încălcarea datelor? N-am auzit. ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Regulamentului. Scuzați-mă! 

Vă dați seama. Eu măcar nu sunt agramată, domnule Primar. Mai mult decât atât, 

asociațiile de proprietari riscă amenzi pe care ulterior, tot cetățenii le vor plăti, nu 

Primarul aici de față , care a cerut această centralizare a datelor la nivel de municipiu. 

Mulțumesc!” 

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

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am fost acuzat!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog! Domnilor! Vă rog 

domn Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Avem. Avem în primul rând o 

calitate pe care dumneavoastră n-o aveți. Suntem operatori de date cu caracter 

personal. Punct. ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cu acordul cetățenilor puteți 

face asta. Nu ați fost la fiecare cetățean să-i cereți acordul, Domnule Primar. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă, nu v-am întrerupt! O să 

aduc raportul în momentul în care centralizăm aceste date. ” 
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu... Păi nu aveți voie să le 

centralizați înainte de a-i cere acordul cetățeanului!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vom avea aceste cereri făcute. ” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Legea spune explicit, domnule! Spune 

cu acordul cetățeanului.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „A... dintr-o dată aveți ... 

Singur vă contraziceți. Deci vă contraziceți! Haideți domnule Primar! Terminați cu 

prostiile!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă. Dacă. Dacă 

dumneavoastră vreți să, vreți de fapt cu totul. Domnul consilier, dați-mi voie! 

Domnilor consilieri liberali le este frică că noi, vezi dragă Doamne  fiind aici la 

conducere, vom face o bază de date cu tot ce.. ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dumneavoastră suferiți când 

spuneți că suntem la conducere, domnule Primar. Scaunul ăla este provizoriu. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da,  doamnă. ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu uitați lucrul acesta, că ați 

mai avut scaune provizorii și se vede de fapt unde ați ajuns și ce faceți.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce-am făcut?” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Opriți-vă!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Deci este vorba de încălcarea legii.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am ajuns Primar, doamnă!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Păi da. Și ce faceți pentru 

cetățeni? Asta e. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă, vom face multe 

lucruri.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Aici e vorba de încălcarea legii.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Scuzați-mă, dar n-ați făcut 

nimic 2 ani și jumătate aproape.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „N-am făcut nimic... Vă 

muțumesc!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Absolut nimic!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „E vorba de încălcarea legii. Să știți. Nu-

i de altceva. Nu discutăm de altceva. Se încalcă o lege.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Încălcați legea în mod 

continuu. Nu uitați lucrul ăsta!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Deci dumneavoastră încurajați ca 

o parte din cetățeni să plătească cheltuielile de gunoi și salubritate.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule, dumneata nu faci 

poliție aici în municipiul Focșani. Nu ești la Gardă. Ești la Primăria municipiului 

Focșani.” 
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Domnul consilier Costel Bârsan: „Domnul președinte Nițu!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă opriți! Vă opriți! 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mereu invocați Curtea de 

Conturi.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. V-arat raportul Curții de 

Conturi unde scrie că avem obligația...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „N-o mai dați cotită, așa ați 

făcut. Spun eu... Curtea de Conturi vă obligă este cea mai mare gogoriță pe care o 

vindeți focșănenilor. Terminați cu prostiile!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „V-aduc raportul Curții de 

Conturi.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „V-aduc și eu legea care nu 

are...” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Domnul Nițu, spuneai că ai curaj s-o tragi 

de urechi...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aduceți-mi raportul. Cine este de 

la contabilitate aici?” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Hai să te văd! Hai omule, să te văd!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Ne oprim! Ne oprim!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Acum vă rog să aduceți raportul 

Curții de Conturi!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „De 2 ani și jumătate mințiți 

cetățenii ăștia, i-ați bulversat!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aduceți-mi vă rog raportul Curții 

de Conturi!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Luăm o pauză!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ar fi minunat să luăm o 

pauză!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domnul! Ce să ne mai spună? 

Stimați colegi, sunteți de acord să luăm o pauză de 10 minute? Cine este pentru? Da. 

Domnul. Domnul Primar. Să răspundă domnul Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi trebuie să răspund unor 

acuzații total nefondate. Este faptul că, s-a spus că de fapt, aceste solicitări pe care 

le facem noi sunt abuzive. Dați-mi voie să să citesc din Dispoziția, Decizia nr, 6/2018 

a Curții de Conturi Vrancea, în care ne spune foarte clar că, și cum am mai spus 

chestiunea asta, chiar am dat în presă. La nivelul unității administrativ-teritoriale 

Focșani nu este condusă evidența la zi a tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de 

prestări servicii împreună cu operatorul Serviciului Public de Salubrizare. Așa cum 

rezultă din baza de date, SC CUP Salubritate SA Focșani, operator al serviciului 

public de salubrizare activitatea privind colectarea separată și transportul separat al 
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deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale 

din industrii și instituții, inclusiv fracții colectate separat. Acesta a prestat în anul 

2017 servicii pe bază de contract încheiate pentru un număr de 49.450 de utilizatori 

individuali. Conform datelor puse la dispoziția de către Serviciul Public Comunitar 

de Evidență  a Persoanelor Focșani. La data de 31 decembrie 2017, municipiul 

Focșani avea un număr de 93.140 de locuitori. În lipsa unei evidențe cu privire la 

utilizatorii fără contracte  a Serviciului Public de Salubrizare este incertă situația 

celor 43.690  de locuitori ai municipiului, care nu au încheiat contract de prestări 

servicii cu operatorul Serviciului public de Salubrizare. Sub aspectul calității lor de 

beneficiari ai acestui serviciu și implicit al măsurii în care aceștia datorează la 

bugetul local o taxă specială de salubrizare în condițiile legii. În acest sens este de 

menționat faptul că a fost instituită la nivelulul unității administrativ-teritoriale o 

taxă specială de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat 

contracte de salubritate și beneficiază de servicii prin Hotărârea Consiliului Local a 

municipiului Focșani nr. 20/2016. Însă, în lipsa unei evidențe cu privire la utilizatorii 

fără contract ai Serviciului Public de Salubrizare și în condițiile în care operatorul 

serviciului public nu a pretins unității administrativ-teritoriale plata contravalorii 

unor eventuale prestații efectuate în cazul acestora, prevederea actului normativ sus 

menționat nu a fost pusă în aplicare până la această dată. Drept urmare ni s-a dat ca 

măsură, decizie aplicarea următorilor măsuri: 

 termen de realizare 31 decembrie 2018. 

 întreprinderea măsurilor legale pentru realizarea demersurilor necesare 

în scopul identificării resurselor prevăzute de lege pentru acoperirea 

integrală a cheltuielilor efectuate pentru întreținerea și funcționarea 

serviciilor publice de salubrizare.  

 organizarea împreună cu operatorul Serviciului Public de Salubrizare a 

evidenței la zi privind utilizatorii cu și fără contracte de prestări servicii 

pentru înlăturarea abaterilor prezentate la punctul a 2 pct. 2 din Actul 

Bilateral întocmit, respectiv procesul-verbal de constatare.” 

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În baza acestei măsuri, noi, până 

la data de 31.12.2018 trebuie să organizăm o evidență foarte clară a tuturor celor 

care au sau nu contract.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu v-am întrerupt, doamnă! A 

celor care au sau nu contracte încheiate cu CUP Salubritate pentru a putea aplica 

acea hotărâre din 2016, din februarie 2016 prin care s-a stabilit că cei care n-au 

încheiat contract cu CUP Salubritate sunt obligați să plătească o taxă de 14 lei pe 

lună de fiecare persoană în parte.” 
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu este nimeni obligat, 

domnule Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este obligat prin lege!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu este treaba Primăriei, este 

obligația CUP Salubritate să facă acest lucru.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă, eu vă citesc din Curtea 

de Conturi, doamnă!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar, terminați! 

Dacă citiți ad literam și nu înțelegeți ce vrea să spună, asta-i partea a doua. Scuzați-

mă! Este vorba de CUP Salubritate!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Ne oprim, da? Haideți să ne 

oprim!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Iar în ceea ce privește taxa de 

salubrizare, dacă vreți să vă spun și despre...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu, domnule Primar! Nu ne 

interesează ceea ce...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Le-am făcut, doamnă!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Le-am făcut prin comunicate, 

dacă nu știți.” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Haideți să păstrăm, domnule, haideți să 

păstrăm solemnitatea ședinței! Vă rog frumos!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Deci, eu aș zice că ar fi 

minunat...” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Domnule președinte! Haideți, domnule, 

potoliți-vă!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Lăsați-l pe domnul Primar! 

Domnul consilier Bârsan, vă rog! Domnul, ce-i asta? Ați depășit orice măsură, 

domnule! Ați depășit orice măsură, domnul! Vă spun! Domnul vă elimin din sală! 

Domnul vă scot din sală! Domnule, nu înțelegi? Domnul consilier, domnule trebuie 

lăsat să vorbească. Are dreptul să vorbească. Domnul, tăceți din gură! Domnul 

Primar are dreptul și poate să vorbească în orice problemă de interes a municipiului 

Focșani.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog! Dar nu peste dânsul, 

domnule! Avem. Avem o decență a...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul președinte!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și dați-mi voie să mai citesc o 

frază și atât și am încheiat pe urmă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog să tăceți din gură!” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „De la pagina 24, tot din raportul 

de audit financiar al Curții de Conturi. De menționat este faptul că, deși, în anul 

2017, în baza atribuțiilor legale, Primarul Municipiului Focșani a întreprins 

demersurile legale în vederea instituirii pentru anul 2018 a unei taxe speciale 

intitulată taxă de habitat, în scopul asigurării resurselor financiare necesare acoperirii 

cheltuielilor pentru întreținerea și funcționarea serviciilor publice de salubrizare și 

iluminat public stradal, conform prevederilor legale prin includerea unei prevederi 

în acest sens în proiectul hotărârii privind stabilirea nivelului pentru valorile 

impozabile impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și 

amenzilor aplicabile în anul fiscal 2018 pe care l-a inițiat. A renunțat la susținerea 

acestui demers în cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Focșani, 

invocând în cadrul unei dezbateri publice organizate anterior argumente de ordin 

social fără acoperire din punct de vedere al legislației pe baza căreia fusese 

fundamentată necesitatea instituirii unei asemenea taxe.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Păi asta doriți, înființarea din 

nou a taxei de habitat.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu, doamnă. Ne cere legea.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Despre ce vorbim? Haideți 

domnule Primar. Terminați cu prostiile astea!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Îmi cere legea și-mi cere și 

Curtea de Conturi!” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Și vă rog totodată, acel raport 

al auditului financiar, chiar vă rog să-l puneți fiecărui consilier la mapă data viitoare. 

Până atunci.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Mulțumim! Mulțumim!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Îl punem la mapă.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu voiam să spun așa, că ce-a spus 

domnul Primar… Domnul Primar trebuie să cereți explicit acordul fiecărui cetățean 

ca să-i luați datele. Nu merge ca să-i luați așa omului, otova.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul. Domnul consilier Noi 

nu cerem nicio dată cu caracter personal. Cerem doar atât. Câte? Câți locatari sunt 

în blocul respectiv și câți au contract încheiat cu CUP Salubritate.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Eu am văzut tabelul ăla.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Cu nume și prenume.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar, Sunt date cu caracter 

personal.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Câți membri de familie sunt 

acolo. Despre ce vorbim? Cui vindeți gogoși acum? Stați că n-am înțeles.Cred că 

sunteți în eroare de 2 ani.” 
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Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 15 și nu se adoptă cu 11 

voturi „pentru” și 9 abțineri din partea domnilor consilieri: Bîrsan Costel, Dobre 

Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana -Maria Drumea 

Alina Ramona, Gheoca Corneliu- Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț proiectul 

nu a fost aprobat. 

Se prezintă punctul 16 al ordinii 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. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Dacă în legătură cu acest 

proiect sunt ceva observații. Domnul consilier Bârsan! Vă rog dacă sunteți pe 

proiect. Mulțumesc!” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Hai, lăsați că sunt pe proiect.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Nu. Stați un pic!” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Nu mai repetați ca papagalul atât!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Și a doua. Domnul nu-s 

papagalul mata. Domnule. Haideți pe proiect, domnule. Domnul, vă dau afară din 

sală!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule! Lasă-l domnule să 

vorbească!” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Terminați cu prostiile astea cu datul afară 

din sală!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă spun următoarea 

chestiune, domnule consilier.” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Domnule, mă lăsați și pe mine? 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Am vrut să spun. Mata ai 30 

de secunde să vorbești în sala asta. Atât.” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Pe proiect sunt întotdeauna. Nu mă mai 

întreba dacă sunt pe proiect.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog să vorbiți la proiect!” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „La proiect întotdeauna! De aia cer 

cuvântul, da? Domnul președinte!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „A dat dracu-n voi azi? Ce 

dracu ați avut?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Auziți domnul președinte. Beți un pahar 

de apă și liniștiți-vă că nu trebuie să…” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog domnul, domnul 

Bârsan. Pe proiect și 30 de secunde.” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Domnul președinte!” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Că sunteți singurul aici. Nu 

reprezentați pe nimeni în sala asta!” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Domnul președinte, dumneavoastră pe 

cine reprezentați? Pe mândreșteni? Nu vă face cinste reprezentarea asta! Nu vă face 

cinste, domnule președinte niciodată!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domnul vă rog să vorbiți la 

subiect!” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Da. La subiect, la proiectul 16. E o 

suprafață de 68 mp încheiată, se cere încheiată, zice domnul Primar, aici unei firme. 

Vreau să știu, dacă această firmă are vreun contract sau nu cu municipalitatea, cu 

Consiliul Local sau cu o subordonată Consiliului Local. Puteți să-mi spuneți,vă rog! 

Domnule pot să-ntreb ca prostul dacă vrei, dar aici e o firmă care cere o suprafață de 

închiriat, care domnul Primar... Dl viceprimar, dl Primar a pus aici la mapă un proiect 

de hotărâre, da? Pentru această firmă.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Da.” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Da. Care dorește închirierea a 68 mp. Nu. 

Eu întreb.Această firmă are vreo legătură, are vreun contract?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Bun. Are legătură, domnul.” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Da? Atât. Dacă are vreun contract? Cu ce 

scop închiriază aceasta? Domnule, dar e Primarul nostru. Domnul. Domnul avocat. 

Domnul avocat. Eu înțeleg că vă... domnul Iorga înțeleg că vreți să vă faceți 

exercițiul de Primar, dar chestiunea asta am întrebat-o Primarului. Dacă ați sărit cu 

gura, înseamnă că aveți vreun gând, ceva.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domnul! Haideți să! Vă rog 

domnul Bârsan!” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Deci încă o dată vă-ntreb.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Domnul!” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Această firmă are vreun contract?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Uitați, vă răspunde domnul 

Primar. Vă rog să închideți microfonul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „N-ați participat la inaugurare, 

domnul Bârsan. Asta e. Ce să facem? La începerea lucrărilor pentru refacerea 

sistemului de apă și canalizare a  municipiului Focșani, pe anumite străzi. Avem 

contracte încheiate, nu noi, CUP-ul, prietenul dumneavoastră de-o viață. Societatea 

CUP SA derulează mai multe proiecte pe fonduri europene, deci iată că se atrag 

totuși bani pe fonduri europene în municipiul Focșani pe diverse axe. Da. Și există 

2 contracte încheiate cu 2 societăți comerciale, Tancrad SA Galați și o asociere de 

fapt de firme și Vega 93.”  

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Care este aproape de faliment, 

vreți să spuneți.” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog să tăceți din gură, 

doamnă!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă, legea le permite să 

participe la...” 

 Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Legea face ca dumneavoastră  

să acceptați firme falimentare.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog să tăceți din gură, 

doamna consilier. Un pic de respect pentru Instituția Primarului.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da. Bine.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog să tăceți din gură! 

Domnule, ați înnebunit, domnule astăzi. Ce ați pățit domnule? Ați mâncat ceva?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule președinte, păi eu când am 

vorbit și au sărit alții… Când am vorbit, n-au sărit în ajutorul meu.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Radu Nițu: „Vă rog să tăceți din gură! 

Ăștia nu știu de sărbătoare. Unde plecați de aici? Lăsați domnul. Haideți să 

terminăm. Vă rog să... Domnul Primar, vă rog! Să-l lăsăm pe domnul Primar să 

vorbească.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Deci asocierea de firme Vega 93 

SRL Galați și Tancrad SA Galați au încheiat contract cu CUP SA pentru a face 

lucrări de reabilitare a sistemului de aducțiune a apei potabile și a canalizărilor 

municipiului Focșani pe anumite străzi. Dumnealor conform obligațiilor 

contractuale au de făcut o organizare de șantier și au nevoie de un spațiu. Negăsind 

un spațiu în altă parte, au apelat și la Primăria Municipiului Focșani. Dacă 

dumneavoastră considerați că nu este necesar ca acele firme care execută lucrări în 

beneficiul focșănenilor să beneficieze... să aibă...” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Domnule, ei nu fac gratis lucrările, le fac 

contra cost, nu le fac gratis.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “E în asociere de firme... are 

VEGA contract încheiat cu CUP-ul. V-am spus, domnule, la început. Ce n-ați 

înțeles?  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Cu pământul de la Mîndrești?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu are nici o... a răspuns foarte 

clar printr-o adresă.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Și dumneavoastră îi credeți?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “VEGA 93... da, pentru că am 

veificat contractul și am verificat lucrările.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Atunci cine a adus acel pământ acolo, 

domnule Primar?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Suntem în verificări.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, se verifică de pământul 

ala acolo de vreo 8 ani.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu, de când am fost la Mândrești 

eu am declanșat verificările să vedem exact cine...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Și așa de mult durează? Cu atâta mulțime 

ce aveți dumnevoastră în preajmă...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da... vom identifica. Este vorba 

de Hodroconstrucția, dacă vreți să știți. Ei au avut un alt proiect pe care l-au făcut și 

au cărat pământul acolo. Și-i vom soma să-l ridice. Da? Nu are nicio legătură cu 

VEGA.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, bun... cum rămâne dacă 

veni vorba cu acel pământ? Că te interesează și pe tine că și mândriștenii tăi... te bați 

cu cărămida în piept...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Va fi ridicat.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Când?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Când vom avea...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi dați-ne un termen...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu știu. Așteptăm răspuns din 

partea, nu sunt acum la inchizitoriu ca să...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi nu știu, dați-mi un termen...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu stiu acum deocamdată, nu am 

primit răspuns de la Hidroconstrucția.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Și mizeria aia...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Are legătură cu proiectul?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu, dar veni vorba.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu are, bine.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnu... aveți ceva pe 

proiect...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: ”Da, mulțumesc, pentru 

proiectul 1, dacă se poate. Glumeam... acest proiect de hotărâre a mai fost supus 

aprobării și în luna iulie. Eu am solicitat în luna iulie să mi se pună la dispoziție o 

adresă, dacă vă aduceți aminte era o eroare materială, că așa am înțeles. Era data de 

16.08 în loc de 16.07. Mi s-a spus că o să se transmită pe mail adresa nr. 60382/16.07. 

Nici până la această dată nu mi-a fost comunicată, nici la mapa de ședință nu a fost. 

Bun... îmi puteți spune? E confidențială și asta sau...?” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Eu îmi aduc aminte.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: ”E o eroare, nu?” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Da, e o eroare și v-a și 

arătat...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: ”Nici interpelarea mea...” 
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Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Cum nu, domnule consilier? 

V-a arătat domnul secretar dacă îmi aduc minte...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: ”Nu mi-a arătat nimic. I-am 

spus să nu-mi arate pentru că eram în timpul ședinței... domnule, mă lăsați și pe 

mine?” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Păi ați terminat subiectul...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: ”Păi ce să termin că mi-a 

arătat domnul secretar. Nu mi-a arătat domnul secretar. A venit o doamnă din 

aparatul primăriei, da... și i-am transmis să mi-o comunince pe mail. Avea 30 de zile 

la dispoziție să mi-o transmită, n-a contenit să... mulțumesc frumos. Eu nu am văzut 

niciodată, că dacă vedeam nu mai făceam comentarii, da? Mulțumesc frumos.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte, deci când am fost 

și am vizionat la urbanism am fost împreună la acel loc de amenajare de șantier, iar 

domnul de la VEGA a recunoscut că acela este pământul pe care l-a lăsat cu ani în 

urmă. Dumneavoastră ați spus așa, că domnule, că eu sunt din Mândrești și că ei și-

au luat angajamentul să-l ia. Acum s-au schimbat lucrurile. Dacă omul n-a spus... a 

recunoscut în față, acum nu mai recunoaște, nu este... nu, era un domn inginer, era 

șef de nu știu ce, de secție, șeful de șantier. Era șeful de șantier.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule consilier...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule eu... dânsul a recunoscut, și-a 

luat angajamentul că va căra pământul ăla.” 

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

am auzit așa ceva ce spuneți.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Dar ați fost cu mine.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”A fost doamna...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “A fost și domnul Bîrsan, au fost mai 

mulți.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Aaa dacă ați fost împreună, 

înseamnă că ați avut...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule, eu credeam că pentru 

mândreștenii dumneavoastră pentru care vă dați sufletul între ghilimele pentru ei, 

credeam că spuneți adevărul. Nu mai recunoașteți? Nu-i corect.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”A fost ieri la comisie, ieri la 

comisie a fost doamna de la VEGA și v-a prezentat și aveți și pe mail că nu este 

VEGA cea care a cărat și răspuns concret. Domnule... haideți. Vă rog să taceți din 

gură. Domnul Primar v-a spus acum că a intrat în procedură verificarea, a  spus că 

este Hidroconstrucția, și eu cred și sunt încrezător pentru ați fost și dumneavoastră 

parcă. Noi ne-am dus și pe un drum din ăla de pământ și a spus că o să cărăm acolo. 

Eu zic că sunt șanse să care pământul acela și chiar și nivelat acolo.” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: “Sunt șanse mari, știu, dar noi nu credem, 

dumevoastră credeți, dar noi nu credem. Deci până una alta dumenavoastră sunteți 

împotriva mândreștenilor. Asta e, na.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Eu nu sunt. Dumneavoastră 

ați fost de 2 ori în Mândrești și...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Nuuu, am fost de vreo 20 de ori, nu de 

2 ori.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Eu mă duc zilnic.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Da, te duci zilnic dar dacă ești împotriva 

lor...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Nu sunt.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Și cu gazele nu ai spus aici în ședință că 

mâdreștenii nu vor gaz. Hai să fim serioși.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule, vi-l aduc pe ăla care 

e bolnav. Ați auzit de domnul Iancu pe care-l manipulați?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Nu vreți să recunoașteți domnule...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 16 și nu se aprobă cu 9 

împotriva din partea domnilor consilieri Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura-

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

Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț, Bîrsan Costel și 11 pentru din 

partea domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Miron Mariana, 

Bojoaică Valerica, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Gongu Emanuel, Mihai Petruț, Lupu 

Cătălina, Ailincuței Lauriana, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu. 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: Nu ați votat nu a trecut 

proiectul... vreau să vă spun... doamnă, domnule taceți din gură. Domnul consilier 

Bîrsan și domnul Tănase, vreau să vă spun că și din cauza dumneavoastră, prin 

nevotarea acestui proiect, nici nu a trecut nici acum, nu a început lucrările și în 

cartierul Mândrești. Trebuia să înceapă. Pe strada Drumușor, dacă știți, strada 

Eternității și alte străzi care nu au încă apă și canalizare. Mulțumesc. Gata. Vă rog 

nu mai vorbiți. Proiectul 17....   

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Nu are nici o legătiră proiectul acesta cu 

începerea acelor lucrări, domnule președinte.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dați-mi voie la replică, mi-ați 

pomenit numele.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Te-ai trezit, domnule 

Filimon?” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Da, m-am trezit și nu are nici o legătură. 

Acele firme să știți că au făcut pe bani, nu au făcut gratis și au făcut pe bani mulți.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte, înțeleg că sunteți 

avocatul acestei firme. Stau și eu și vă întreb și chiar și pe dl. Primar. Oare asemenea 
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firmă atât de mare și celebră nu are bani să-ți închiriere 68 m de teren. Domnule 

Nițu, nu închideți repede microfonul. 68-70 de m de teren nu poate să-și permită să 

închirieze și noi facem tam-tam și dl. Primar face lobby?” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Bine. Mulțumim. 

Mulțumim.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu, dar răspunde-mi la întrebare dl. Nițu. 

Nu are bani să închiriere?” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Are bani, are. Face lucrări în 

Focșani.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Și nu are bani să închirieze?” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Gata, dl. consilier. Proiectul 

17, domnule, gata. Mergem pe proiectul 17. Domnule, închideți microfonul.”  

Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei la HCL nr.259/2018 privind aprobarea constituirii cu titlu 

gratuit a dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 

17,80 mp. situat în Focșani, str. Poienița, T. 173, către SC FDEE ELECTRICA 

DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA-SDEE FOCȘANI; Iniţiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă în legătură cu acest proiect sunt ceva observații.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul nr. 17 și a fost aprobat cu 20 

de voturi pentru, devenind hotărârea nr. 334.  

Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 16,00 mp., 

situat în Focșani, str. Leopoldina Bălănuță nr. 4, județul Vrancea, T. 93 , P. 

5293 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Giurgea 

Aurel; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă.  

Dacă în legătură cu acest proiect sunt observații...  

Nu mai sunt discuții, se votează proiectul nr. 18 și se aprobă cu 20 de voturi 

pentru, devenid hotărârea nr. 335. 

Se prezintă punctul 19 al ordinii 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. 

Dacă în legătură cu acest proiect sunt observații... Da, domnule consilier 

Tănase, vă rog. 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Eu voiam să vă întreb de ce ne-ați adus 

acest proiect, că aici trebuie trecut din public în privat. Treburile sunt grele aici. De 

ce ne-ați adus nouă proiectul acesta. E foarte greu, nu știu de ce ne-ați adus nouă 

proiectul acesta că asta nu este de votat. Ăsta nu-i un proiect de votat, păi nu este de 



 

 

67 

 

votat. Domnule aspirant, haideți domnule, dumneavoastră probabil că nu aveți timp 

că vă gândiți la sfere mai înalte nu aveți timp să citiți, dar noi citim.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule primar, vă rog. 

Haideți domnilor, abțineți-vă, vă rog.”„ 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Proiectul 19... este vorba despre 

așa cum scrie foarte clar, inventarierea unor bunuri care aparțin domeniului public 

al Municipiului Focșani cu modificările și completările ulterioare.  

Este vorba despre faptul că s-au finalizat măsurătorile la mai multe străzi din 

Municipiul  Focșani, străzi care, după această măsurătoare ar trebui să aibă carte 

funciară și fără aceste măsurători, și fără această inventariere, și fără aceste cărți 

funciare, noi nu vom putea demara proiecte de reabilitare a lor și vorbim așa... parcă 

spuneați că vreți pe Războieni să facem ceva reabilitări, doamnă consilier Drumea, 

nu? Spuneați dumneavoastră, da? N-o să putem face dacă nu trece acest proiect. Nu 

sens unuic. E reabilitare, pentru că s-au făcut lucrări acum de modernizare a 

conductei de agent termic și trebuie să facem reabilitare. Răzvoieni este în 

reabilitare. Horia Cloșca și Crișan toată lumea s-a plâns de ea că este praf. De 

asemeneni, s-au plâns foarte mulți că mai avem aici câteva străzi pe care mă uit și... 

Timotei Cipariu, da? La fel parcă tot din partea consilerilor PNL erau trâmbițate 

peste tot pe toate rețelele de socializare că vreți modernizare. Vâlcele, de asemeni, 

doamna consilier Drumea, nu? Din câte știu eu. Domnișoarei se lucrează la ea, 

Anghel Saligni urmează să intre în proiectul ăsta mare de 16 milioane de euro cu 

care dumneavoastră nu ați fost de acord... normal... Longinescu la fel, nu aveți 

nevoie de... Piața Victoriei. Deci toți locuitorii de la aceste zone nu vor putea 

beneficia de proiecte de îmbunătățire a infrastructurii pentru că nu vreți să votați 

proiectul prin care e un demers legal și fără de care nu putem demara nici un proiect 

pe aceste străzi, da? Nu putem, deci vorbim de străzile următoare str. Alexandru 

Valhuță, da? Nu trebuie reabilitată, strada Revoluționarilor 1848, nu trebuie 

reabilitată... strada Argeș nu trebuie reabilitată... Strada Vântului, strada Câmpului, 

Cotești, Patriei. Parcă vorbeați de Patriei mai devreme... strada .....??? Strada 

Războieni. Păi nu, dar trebuie să le spunem tuturor cetățenilor că sunteți împotriva...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule Primar, spuneți ce 

veți face, domnule Primar... doar promisiuni deșarte și că vom face.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Strada Frăției, Garofiței...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar, treceți...” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Dezinformați, domnule.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “La strada George Voșbuc se 

lucrează la ea, da?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Deci domnuele Primar asta trebuie...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “George Coșbuc, Magheru, 

Popa Șapcă, Domnișoarei, ați disperat de viață acolo. Oamenii ăia sunt disperați. 
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Deja v-ați apucat să spargeți toate, toate dalele de acolo, toate trotuarele, da? Nu mai 

au parcări... și dați din umeri. În fața focșănenilor să dați din umeri. Și povestiți așa 

frumos. Cred că n-ați citit când erați mic de vă place să citiți din proiecte... serios! 

Credeți că citeți pentru colegii dumneavoastră care nu citesc proiectele? Noi, din 

păcate pentru dumnevoastră, le citim.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “O să muriți de râs, dar noi ne 

întâlnim cu 3 zile înainte, 3 zile studiem proiecte, ca să știți și dumenavoastră.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Dacă studiați, știați că astea se trec din 

public în privat.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Nu primim nici ordine, nici 

hârtiuțe după care să citim, da?” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Vă rog să vă opriți. Domnule 

Primar, mai aveți?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dacă acest proiect nu trece vor 

blocate toate proiectele de reabilitare a acestor străzi.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Lăsați că nu trec proiectele 

din cauza noastră și de aia dumenavoastră nu puteți...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Nu v-am dat cuvântul.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Mai avem...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Haideți terminați cu 

prostiile.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnul Primar are dreptul să 

vorbească.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Are dreptul, dar nu să ne 

citească din proiecte că le știm.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dar nu le știu focșănenii.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte, mă ascultați 

puțin.” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Nu pentru drumnavoastră, pentru 

cetățenii care se uită.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Deci, domnule președinte...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Este așa...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Am încredere că știți măcar să 

citiți...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Este atât de bine voitor cu 

focșănenii pe care i-ați înrobit cu taxe și tot felul de...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Avem încheiat un contract, dați-

mi voie. Avem încheiat un contract care-i în derulare pentru a dezafecta o conductă.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Toate proiectele sunt în 

derulare...” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Primar, haideți să... domnule 

Primar. Ca să poți să lucrezi, trebuie trecut din public în privat.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Păi asta facem acum, să trecem 

din public în privat.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Păi nu asta facem acum... mai întâi 

trebuie să trecem din public în privat și după aia și venim să votăm.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Exact.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Păi asta solicităm, domnul 

Tănase.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Nu asta solicitați. Citiți mai 

bine proiectul, domnule Primar că poate nu-l aveți în față pe ăla care trebuie, zic și 

eu... așa cum suntem noi neștiuturi...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Stați puțin, ce vreți să treceți din 

public în privat?” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Eiii, dar dumnealui nu 

știe...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ce vreți să treceți din public în 

privat?” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule primar, noi știm 

că nu avem arhitect șef al orașului și probabil că dumneavoastră nu aveți de unde ști 

toate lucrurile acestea...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Extraordinar, ce treabă are cu 

arhitectul șef?” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Are legătură.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Sunteți în afara problemei 

domnișoară.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Sunteți în eroare 

dumneavoastră.” 

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

microfonul.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Scuze...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Că ne-ați săturat cu poveștile 

dumneavoastră. Da, domnule Primar, mai aveți?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Mai avem o conductă de 

dezafectat, dar n-o să vrea să o dezafectăm. E o conductă, domnule Bîrsan de la Enet 

care trebuie dezafectată, care e supraterană și care trebuie acolo... nu, nu, nu, dar nu, 

dar e contract încheiat, dar nu putem s-o dezafectatăm pentru că nu sunteți de acord 

să aprobăm trecerea din public în privat. Aa.. tocmai de asta... Da, am înțeles, bine...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Stimați colegi, votăm. Vreți 

să votăm, nu?” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președine, eu zic așa, să veniți 

cu proiectul așa cum trebuie și-l votăm, nu-i nicio problemă.”  

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Cum ați votat de fiecare dată. 

Domnule, știm cum votați de fiecare dată.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Nu mai dezinformați.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Da, eu mă bucur că vreți să 

votați.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 19 și nu se abrobă cu 8 

împotriva din partea domnilor consilieri Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura-

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

Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț, 1 abținere din partea Bîrsan 

Costel și 11 pentru din partea domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru, Nedelcu 

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

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

Iorga Marius Eusebiu. 

Da... proiectul nu a trecut.... 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Consemnații pe toți, domnule 

președinte, pe ăia din sală și...” 

Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani 

nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniului privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Dacă în legătură cu acest proiect sunt ceva probleme. Haideți. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Vă mulțumesc, domnule 

președinte. După cum știm, am mai avut de genul acesta proiecte, proiecte care sunt 

băgate așa la grămadă ca să poată trece și alte lucruri care nu sunt chiar atât în 

neregulă, de în regulă, scuzați-mă și aici vorbesc despre faptul că există un bun 

imobil, o garsonieră identificată cu nr. 55 și mai departe se radiază bunuri 

inventariate în cadrul tarlalei, este vorba, mă rog, de numere de inventar mai multe 

aici. Nu înțeleg iarăși de ce nu sunt defalcate, da? Deci bunul imobil, garsonieră să 

fie un proiect, celălalt să fie pe un alt proiect. S-a întâmplat la cele 12 săli de clasă 

la care nu știu cine din aparatul de specialitate spunea că nu se pot defalca și la 

următoarea ședință s-a putut. Deci nu mai vindeți gogoși. Defalcați-le și totul ok. 

Mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Bine mulțumim. Mai sunt 

probleme? Doamnă eu știu așa, când vreți să vorbiți, ridicați mâna și dacă vă dau 

voie... nu pot să vă văd mereu, să știți. Am înțeles domnule, sunt aici din aparatul de 

specialitate, șefi de direcții, șefi de servicii...” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte, am înțeles, sunteți 

de acord, dar nu se poate.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 20 și nu se aprobă cu 9 

abțineri din partea domnilor consilieri Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura-Mihaela, 

Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-

Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț, Bîrsan Costel și 11 pentru din partea 

domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Miron Mariana, Bojoaică 

Valerica, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Gongu Emanuel, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, 

Ailincuței Lauriana, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da, deci nu se va putea demola 

G2, stimați cetățeni, nu se va putea demola pentru că nu s-a votat acest proiect.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule Primar, lăsați 

minciunile, că nu vă mai crede nimeni în Focșani minciunile.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Era vorba despre... era foarte 

simplu.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „De ce nu ați făcut 2 proiecte de hotărâre?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “De ce trebuie să fac 2 proiecte, 

că e vorba despre inventarul privat al Municipiului Focșani.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Pentru că sunt total diferit. 

Sunt 2 lucruri total diferite.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Păi de ce nu ați făcut 

amendament?” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Asta e.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ce amendament s-a făcut 

domnule?” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Domnul președinte, a supus la vot...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul președinte s-a grăbit repede... 

Aaa... cu mânăreală. La dumenavoastră toate sunt cu mânăreală.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule Bîrsan, opriți-vă!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Hoțu strigă hoții întotdeauna.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, domnule Primar, sunt angajat la 

primărie și fur de rup pământul.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Noi nu putem să votăm suspiciuni de 

ilegalitate.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule Tănase, colega 

dumnevoastră, doamna Alina Drumea pe care...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Nu se poate defalca...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”O apreciez astăzi că e foarte 

calmă și chiar a propus niște lucruri interesante. A spus că doamna Dimitru Ana 

Maria, ce-a spus dumeaiei este amendament, este așa?” 
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Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Am cerut să se defalce, lucru 

care nu se poate acum. Am spus lucrul ăsta, că în momentul acesta nu are cine să 

defalce... n-are cine că nu vine cineva să rupă proiectul în două. Haideți să fim 

serioși. Dar n-are cine și n-are cum. Lucrul acesta, domnule viceprimar, lucrul acesta 

îl faceți în mod voit și voluntar de fiecare dată. Dumneavoastră știți foarte bine că se 

pot defalca și ar fi trebuie pentru că sunt 2 lucruri total diferite în acest proiect. Nu 

vă mai faceți că nu cunoașteți. Așa cum suntem noi neștiutori.... pe cine mințiți 

acum? Pe mine? Pe mine mă mințiți? Credeți-mă că...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Calm, domnule! Calm. E 

viceprimarul, răspunde de sectorul ăsta. Calm, domnule Bîrsan.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Erau 2 proiecte, care-i probema.” 

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

doamnelor și domnilor...” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Nu-s diferite, domnule.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Ba sunt foarte diferite! Așa 

era și cu acele 12 șăli de clasă împreună cu tarlalele...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule viceprimar, uitați-vă că este 

simplu.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Dar eu zic să...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Doamnă, gata, mulțumesc. V-

ați exprimat foarte mult. A înțeles lumea. Domnule Iorga, care răspundeți de 

domeniul ăsta în primărie doriți să faceți un amendament pe acest proiect?”  

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Eu aș dori să fac un amendament 

pentru că acel bloc ar trebui demolat. Ascultați-mă puțin, nu vă duceți cu capul 

înainte așa. Faceți ceva bun și pentru cetățenii ăștia.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Când noi ne dorim să ne 

reîntoarcem la proiecte, nu se poate, domnule viceprimar...” 

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Eu nu v-am întrerupt așa că nu 

vă permit, cu toată stima să mă întrerupeți.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Doriți să vă reîntoarceți la 

proiect. Nu se poate.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Nu doriți nimic voi, voi doriți să dărâmați 

orașul ăsta. Nu vă doriți să faceți nimic. Cum aflați, v-a spus domnul viceprimar... 

dorim să se facă. Câte străzi vor fi modernizate...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Vă mulțumim.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Nici asta nu vreți?” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Frate, sunteți nebuni. Da, 

mergem mai departe, domnule Bîrsan, au trecut secundele dumnevoastră.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Auziți, domnul Iorga, n-a avut răbdare 

să citească. Era simplu.” 
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Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule, doamnă, închideți 

microfonul!” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule, a trecut proiectul. 

Dumneata nu înțelegi? Suntem la 21. Haideți să fim serioși...” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Asta înseamnă să reluăm votul.” 

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

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Acum se poate? Că așa încălcați de 

fiecare dată legea domnule.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Acum se poate.” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Să vă fie ruține. Vede-ți de dinții tăi 

acolo! Termină.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule viceprimar, citiți proiectele și 

după aia veniți la defalcări...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Am trecut de proiectul 20, 

domnule viceprimar, trebuia să vă gândiți.” 

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

Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Sincer... nu m-am gândit că n-o 

să votați....” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Dumneavoastră votați 

pentru cetățeni.” 

Domnul consilier Filimon Ionuț: “Haideți, domnule, terminați cu prostiile.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Opriți-vă mergem mai 

departe. Doamna, domnul cosilier! Domnule Bîrsan, nu mai aveți. V-ați epuizat 

secundele demult! Nu mai vorbiți!” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule viceprimar, ce ați 

făcut pentru oraș?” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule, vă rog să vă opriți! 

Domnule consilier!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: ”Ziceți, mă, ce ați făcut voi? Ați dat 

ghivece și vreți să faceți locuri de joacă. Asta e tot ce ați făcut.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “N-am dat din banii 

cetățenilor!” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnilor colegi! Ăștia mă 

scot din... dau cravata jos... domnule consilier! Domnule! Domnule! Haideți să 

parcurgem și stăm la diverse. Cu domnul Bîrsan stăm până mâine aici și-i mănânc 

bănuții ăia care-i are-n buzunar... Mergem mai departe. Doamna! Alo! Doamna! 

Doamnă, ia veniți încoace să..., veniți încoace oleacă să vă arăt ce-i aici. Mergem... 

domnule conilier!” 

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



 

 

74 

 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnilor, oprițivă. Doamnă, 

vă rog să vă opriți. Închideți telefonul ăla. Vă rog să taceți din gură! Haideți să 

terminăm ședința asta și să mergem...” 

Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea inițierii unui schimb de locuințe dintre municipiul Focșani și 

doamna Ciubotaru Anișoara; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt observații. Domnule, vă rog pe subiect. 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Scurt. Domnule președinte, uitați un 

exemplu. Deci acest proiect are legătură cu cel anterior. Dacă era defalcat... pe acesta 

îl votăm pentru că este ok. Trebuia votat și celălalt, dar trebuia defalcat. Deci aveți 

colegi, cum este domnul Iorga care nu citește proiectele.” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Bine, mulțumesc.”  

Nu mai sunt discuții,  se supune la vot proiectul nr. 21 și se aprobă cu 20 de 

voturi pentru, devenind hotărârea nr. 336. 

Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe 

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

cu modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu 

Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu. 

Dacă sunt observații la acest proiect.  

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 22 la vot și se aprobă cu 

20 de voturi pentru, devenind hotărârea nr. 337. 

Doamnă, ce aveți astăzi? De ieri sunteți afectată. Domnule, păi domnul Ștefan 

stă la capătul celălalt al... gata, gata! Am și eu voie să spun ceva, nu? 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte, erați, eu pănă 

acum v-am considerat serios. Deveniți măscărici. Dumneavoastră sunteți om serios, 

ce Dumnezeului?” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Vă rog să taceți din gură, 

domnule. 

Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea schimbării repartiției pentru familia Baciu Nicușor din imobilul 

situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2, ap. 1 (tronson II) în imobilul 

situat în Focșani, str. Revoluției nr. 17, ap. 28, în conformitate cu Legea 

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

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, 

Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu. 

Dacă sunt observații...  

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 23 la vot și se aprobă cu 

20 de voturi pentru, devenind hotărârea nr. 338. 

Vă rog doamnă ce ați pățit azi? Nu mai cheltuim banii, sunt banii poporului.” 
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Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Așa este, că nu mai sunt bani 

de salarii și atunci luăm de la...” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Auziți, dacă mai taceți, vă 

răciți un pic, dar dacă vorbiți, vă încălziți. 

Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe 

pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere 

în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată și modificată și a 

Hotărârii Consiliului local nr. 201/2018 privind aprobarea listei de priorități; 

Iniţiatori: consilieri locali Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței 

Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan. 

Dacă sunt observații... aveți? Vă rog, domnule consilier.” 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: ”Am și eu un amendament aici. Vă 

mulțumesc, domnule președinte. La hotărârea de consiliu privind aprobarea listei 

nominale cu persoane cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate 

închirierii a fost trecut în mod eronat adresa str. Ulmului nr. 15, bl. 15, ap. 15 la 

repartiția domnului Agache Victor Alin de la poziția 13. Adresa corectă este strada 

Ulmului nr. 15, bl. 15, ap. 4. E vorba de apartament. Mulțumesc. 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Ăsta a fost amendamentul?” 

Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Doamnă, ce aveți? Domnule? 

Așa doamnă... cine muncește, mai și greșește câteodată. 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot amendamentul domnului consilier 

Mersoiu și se aprobă cu 20 de voturi. 

Se supune la vot proiectul nr. 24 la vot și se aprobă cu 20 de voturi pentru, 

devenind hotărârea nr. 339. 

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

completarea și modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și 

exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului 

Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

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

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

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

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

cu modificarea art. 20 alineatul 2, litera a, sens în care propune eliminarea din 

proiectul de hotărâre a pct. 1 din art. 1 referitor la majorarea tarifelor pentru persoane 

fizice, rămânând în vigoare tarifele existente la această dată. Vă mulțumesc. Dacă 

vreți, vă spun și tarifele care sunt acum.” 
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Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Domnule... nu v-am dat 

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

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

terminați.” 

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

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

domnule consilier... au ajuns... și anume propun modicaficarea și completarea art. 

55 după cum urmează. Art. 55, lit. c se modifică și va avea următtorul conținut: pe 

alei pietonale, trotuar sau stații taxi, altele decât cele autorizate, art. 55, lit. s se 

modifică și ve avea următorul conținut: vehiculele staționate pe locuri de parcare 

închiriate de persoane fizice sau juridice cu abonament sau contract de închiriere, 

art. 55 se completează în sensul că se introduce literea z cu următorul conținut: 

vehiculele care nu sunt parcate conform marcajului sau panoului adițional, propun 

modificare și completarea art. 89 după cum urmează art. 89, lit. m se modifică și va 

avea următorul cuprins: vehiculele staționate pe locuri de parcare închiriate pe 

persoane fizice sau juridice cu abonament sau contract de închiriere, art. 89, lit. o se 

completează urmând să aibă următorul conținut: staționarea vehiculelelor în parcuri, 

alei pietonale, zone verzi, piețe, piațete, scuaruri, peluze, dintre partea carosabilă și 

trotuar, spații interzise circulației, piste amenajate pentru circulația pietonilor, 

bicicletelor și rolelor, precum și pe trotuare. La art. 89, după lit. t se introduce lit. u 

cu următorul conținut: nerespectarea prevederilor art. 26, al. 3, la art. 89 după lit. u, 

se introduce lit. v cu următorul conținut: vehicole care nu sunt parcate conform 

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

constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională între 200 și 

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

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

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

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

vot proeictul, pardon amendamentul...” 

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

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

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

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

altceva. Supun la vot amendamentul...” 

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

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

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Mersoiu și se aprobă cu 8 

împotriva din partea domnilor consilieri Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura-

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

Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț, o absentare - Bîrsan Costel și 11 
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pentru din partea domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Miron 

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

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

Eusebiu. 

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

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Mulțumesc, domnule 

președinte.” 

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

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

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

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

dau dumenavoastră că dumeavostră ați ridicat mâna.” 

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

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

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

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

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

și a zis că a făcut un experiment, deci, vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc. Suntem 

la discuții la proiect.” 

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

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

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

proiect la urma urmei.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Lăsați campania electorală.”  

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

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

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

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: ”Acest proiect trebuia retras 

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

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

domnule consilier!” 

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

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

măcar abțineți-vă și înscrieți-vă la cuvânt, da? Dumnealui se vede pe camere.” 

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

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

domnule președinte, puteți să faceți liniște?” 

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

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

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

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

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

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

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

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

domnule? Prostii? Domnule!” 

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

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

cuvântul.” 

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

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

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

viceprimar...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule viceprimar.” 

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

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule viceprimar.” 

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

circul ăsta.” 

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

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Iorga.” 

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

domnul Gheoca vrea...” 

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

domnule președinte.” 

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

pertinent la primărie.” 

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

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

Parking, dl. Statache, și atunci domnule Statache să vă întreb următorul lucru și să-

mi răspundeți punctual. Am dreptul. Domnul Statache ieri nu a fost la ședințele de 

comisii ca să-l întreb și atunci... Primarul spune să nu vă dăm cuvântul 

dumenvoastră. Nu e de acord. Primarul nu hotărăște aici. Are calitate...” 

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

aici în sală.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “E subordonat Consiliului 

Local, nu supuneți la nici....” 

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

ascuns?” 
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Domnul consilier Filimon Ionuț: “Domnule președine, vă rog frumos, dați-

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

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

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule viceprimar, 

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

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

un răspuns, pentru că Primarul decide, nu-l interesează de dorințele cetățenilor.... da, 

imediat, dl. președinte.” 

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

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

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

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

parcările când erau administrate de Direcția de Dezvoltare, Primăria Municipiului 

Focșani încasa....” 

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

după....” 

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

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

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

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

numai scandal?” 

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

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

domnule! Domnilor consilieri, vă rog să vă optiți. Doamna consilier, ședința asta se 

conduce și pe minute, nu pe ore sau pe... ați vorbit astăzi pentru toate ședințele. 

Domnule Gheoca...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: ”Mulțumesc, domnule 

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

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

Le e foame...” 

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

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule președinte, eram 

înscrisă la cuvânt...” 

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

personal, nu?” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule președinte, voiam 

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

să mă dea afară. Deci, domnule președinte, este vorba de cetățeni.” 
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Președintele de ședință, domnul Radu Nițu: ”Închideți microfonul acolo. 

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

Ștefan că ați înnebunit?” 

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

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

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule președinte, 

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

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

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

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

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

nou...” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vorbire azi!” 

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

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

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

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

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

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

Mulțumesc fumos.” 

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

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

să nu... da?” 

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

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

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

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

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

inițiatorul acestui proiect, la solicitarea Consiliului de Administrație al S.C. 
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PARKING, de acord domnul jurist? Avem decizia nr. 36 din 6 iulie 2018, nu a fost 

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

președinte, mă descurc, mulțumesc) sunt obligat prin Lege, să supun, așa cum a fost 

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

nu este supus Consiliului Local. Avem un reprezentant, aveți dumneavoastă, nu eu, 

Consiliul Local are un reprezentant al său în Consiliul de Administrație al S.C. 

PARKING, care este domnul Guguianu Constantin, nu domnul Director Statache a 

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

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

dumnealui! Cum vine asta? că nu înțeleg!” 

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

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

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

sunt altele foarte importante, tot prin această decizie.”  

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

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Pe cine acoperiți domnule 

Primar?  iar păcăliți focșănenii de data asta?”  

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

zile!”   

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Iar păcăliți cetățenii? 

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

lei”    

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnule Primar, domnul Guguianu este 

consilier județean, reprezintă Consiliul Local la Praking?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Poftiți?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnul Guguianu este consilier județean 

PSD și reprezintă Consiliul Local la Parking?” 

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

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

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Dânsul reprezintă interesele Consiliului 

Local?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Poftiți?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Dânsul reprezintă interesele Consiliului 

Local?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Cine?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnul Guguianu?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Consilier județean?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “PSD?” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Păi dacă așa l-ați votat și l-ați 

aprobat!”  

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

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

diferență, l-ați votat!”   

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

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Asta înseamnă politica pentru că 

suntem în majoritate” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Și reprezintă interesele dumneavoastră 

domnilor, nu ale cetățenilor!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Asta înseamnă că dacă sunteți 

majoritate faceți ce vreți, nu?“ 

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

focșăneni!” 

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

de parcare?”  

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

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

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

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

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

Eu sunt convins că domnul Statache nu are nicio vină, nu cred eu că el a venit cu 

propunerea!” 

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

Comnul Consilier Neculai Tănase: “Haideți domnule…” 

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

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

fi bine să …..D-le Ungureanu…” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Mulțumim!” 

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

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

dumneavoastă! 

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

Unde suntem aici? Ne închideți gura!?” 

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

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

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

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

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

domnule? Mulțumesc! Supun la vot proiectul cu amendamentele făcute de domnul 
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consilier Mersoiu Ionuț …doamnă proiectul…haideți că sunteți departe de… ce-ați 

pățit? Cine este “pentru”?”  

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

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

Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dmitriu Ana Maria, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț devenind 

hotărârea nr. 340 
 Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Domnilor râdeți pe banii 

celor care v-au ales! Nu vă e rușine? Da nu vă e rușine? Habar nu aveți proiectele! 

Felicitări!” 

Domnul Consilier Mihai Nedelcu: “Aveți voi habar!”  

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Vă opriți! Cu 11 voturi pentru 

proiectul a fost aprobat! Măi domnu Berbece, la ședința asta, acuma la final, mata n-

ai ce să mai cauți în sală că ai înnebunit de când vii cu cămăruța aia acolo!”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Domnule președinte, ședințele  

de consiliu local sunt înregistrate în timp real, dacă nu sțiați de către jurnaliști!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “E jurnalist?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Nu! De către jurnaliști sunt 

înregistrate sau live, dacă nu știați!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “26 Proiect de hotărâre - n-are 

voie să mă filmize pe mine că nu i-am dat eu voie!”  

Domnul Consilier Neculai Tănase: “E ședință publică! Domnule președinte 

nu mai fiți arogant!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Ia taceți din gură acolo, că eu 

conduc!”  

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea modificării Hotărârii Consiliuui local al municipiului Focșani nr. 

50/2010 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al 

municipiului Focșani, modificată; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Domnu haideți să urmăriți 

ședința, nu vă mai…. Cine este pentru? Dacă este cineva împotriva! Dacă se abține 

cineva? Cu 19 voturi pentru și o abținere …doamnă dar ceilalți au votat!” 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Dar cine a votat domnule? Haideți 

domnule că n-a votat numeni!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Păi dacă nu vreți…domnule 

nu v-am văzut când ați ridicat mâna, ce să fac?“ 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Cine a ridicat mâna?”  

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “4 inși” 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Vă dau în judecată!” 
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Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Dați-ne în judecată, nu e prima 

dată când ne dai în judecată! Domnu, mulțumesc frumos, eu am întrebat, 

dumneavoastră v-ați uitat pe la telefon!”   

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Domnule Președinte faceți o 

ilegalitate!” 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Domnule președinte nu vă bateți joc 

aicea! Deci nu vă bateți joc!” 

 Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Să vă spun drept, mi-aș bate 

joc de dumneavoastră!” 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Deci dumneata îți bați joc de oameni, 

în primul rând!” 

Proiectul de hotărâre nr 26  se adoptă cu 11 voturi „pentru”  și 4 

“abțineri” a domnilor consilieri Bîrsan Costel, Dobre Claudiu Alin, Dimitriu 

Ana Maria, Filimon Ionuț devenind hotărârea nr. 341 
Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “27.”  

Domnul Consilier Neculai Tănase: “De focșăneni! Domnul președinte 

supuneți-l la vot! 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului consultării...(ăștia s-au tâmpit!) ... și informării publicului...vă 

rog” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: Domnule președinte, nu sunteți 

la PSD, suntem în Consiliul Local!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Vă rog să taceți din gură! 

Plecați acasă! Am pierdut timpul degeaba cu voi!  Am pierdut timpul degeaba cu 

voi!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Am pierdut timpul degeaba 

noi!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Vai de capul vostru cine v-a 

ales din Focșaniul ăsta! vai de capul vostru!” 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Încălcați legea!”  

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Plecați acasă! 

Domnu…filmează-i că pleacă acasă, nu votează, numai prostii spun, ăsta-i Consiliul 

Local!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Dacă nu se poate…”  

 Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Domnule le faceți rușine la 

ăia care au fost de la PNL în consiliul Local, uite, aveți tâmpenii la cap…vă duceți… 

vă rog…mai sunt două proiecte domnilor …ne bucurăm că ați fost prezenți …” 

Domnul Consilier Neculai Tănase: “Să vă fie rușine!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Să vă fie de bine! Ați mai 

spus! Domnul Bârsan stai aici că nu faci parte din grupuil lor! Ești din grupul nostru! 
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Domnul Consilier Bârsan: Nu-mi face cinste să satiu aicea!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “27…stai domnul Bârsan… 

închide microfonul ăla acolo că nici asta nu știți să-l închizi …” 

Domnul Consilier Bârsan: “Nu l-am deschis eu!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Da cine l-a deschis? Vrei să 

vorbești tot timpul...! Nu votează niciun proiect, sunt total numai pe telefoane și total 

opus, nu dorim construcție, vă spun sincer, s-au dus la Mândrești și au spus că ei 

bagă gaze, domnule nu bagă ei gaze și nu vor băga în vecii vecilor, mint oamenii 

acolo, au prostit țara asta, au nenorocit țara asta cu dezbinarea asta totală, în loc să 

ne construim împreună, cum facem aici, cum aici, au înnebunit țara asta cu prostiile, 

vă rog, a uitat amendamente aici, nu? Proiect de hotărâre privind aprobarea...27, vă 

rog, haideți să parcurgem că deja e foarte târziu...închide microfonul domnule...ai 

uitat amendamentul lui Domn Ștefan aicea...” 

  

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

aprobarea Raportului consultării și informării publicului nr. 56775 din 

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

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

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

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

Primar, Cristi Valentin Misăilă   

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Dacă în legătură cu acest 

proiect sunt observații, dacă nu sunt supun la vot!” 

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

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

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

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

Eusebiu devenind hotărârea nr. 342. 

 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Tot ne amenință de câteva luni 

încoace că lasă că vedeți voi cu proiectele, deci domnule nu vor să construiască nimic 

în Focșani și în dracii lor așa, o să facă Primarul ăsta, o să rezolve problemele și o 

să vă voteze lumea cât mai puțin!” 

 

Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea rectificării Bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2018; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă  

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Dacă în legătură cu acest 

proiect sunt observații, dacă nu sunt supun la vot!” 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 28 şi se 

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

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

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

Eusebiu devenind hotărârea nr. 343. 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “La comisii tac ca nu știu cine 

și în plen, acuma când vin domnii ăștia aicea, și domnu…unde-i domnul Grigoraș? 

Gheorghiță trebuie să-l verifice…du-te după ei, de ce nu pleci după ei? du-te după 

ei! Supun la vot! Am supus la vot proiectul ăsta? Dați-mi celelalte 2 proiecte și după 

aia  să dăm buletinele de vot să rezolvăm cu cele două... domnilor vă spun sincer, 

am 3 mandate de consilier, doamna Tătaru, ați fost prin străinătate, sunteți mentorul 

Ziarului de Vrancea, îl cunosc pe domnul Condrache, domnule așa ceva nu s-a 

întâmplat, au fost oameni în partea asta cu state vechi!”  

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Stați domnule, bine că nu au 

venit ăia de la..… “ 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “de la USR” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu..UNPR …” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “De unde să mai vină ăia? Da 

la cine dracu?!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Avem 2 proiecte unde s-a 

greșit 12 bani acolo…” 

Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea HCL nr. 337/2017 privind aprobarea documentațiilor tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară 

a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea 

performanței energetice pentru clădirea tip Internat și clădirea Cantină a 

Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” Focșani, inclusiv lucrări conexe”  

  Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Dacă în legătură cu acest 

proiect sunt observații, dacă nu sunt supun la vot!” 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 30 şi se 

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

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

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

Eusebiu devenind hotărârea nr. 344. 

  Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Numai hoții văd, numai 

prostii văd, nu pot să mă mai opresc domnilor, vă spun sincer, eu am 3 mandate în 

Consiliul ăsta și încă vreo 2 ani, așa ceva, așa tâmpenii n-au existat în Consiliul 

Local, vă spun, sunt oameni mai vechi aicea, doamna Ghiuță și 

doamna…așa…domnul Nazâru nu mai spun, că e cel mai vechi poate, așa ceva nu 

s-a ivit în Focșani! Domnilor vă spun sincer! Nu vor să facă nimic! Domnul Primar, 
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vă spun sincer, am o listă, și vă spun sincer, zilnic vin aicea la dumneavoastră, aduc 

dosare, au înnebunit Mândreștiul ăla, s-au dus încă o dată și le-a spus…bă nu faceți 

…20000 de euro vă cere…nu știu ce … domnule, nu vor să facă domnule, eu le-am 

spus măi fraților nu face nici PSD -ul nici PNL -ul face Primăria, haideți să facem, 

și totdeauna numai contra! Așa ceva nu s-a văzut! Și mă acuză pe mine care spune 

că nu, dar eu am adus bani 700 mii la Mândrești la biserică pentru asta, și alte lucruri 

care s-au făcut în Mândrești, când a venit Popa și nu știu ce făceam eu acolo, se 

închina popa de se crucea și îmi spune unul care nu a făcut în viața lui nimic, n-are 

pe nimeni sau nu știu cine de aicea care nu are nimic în viața ei să îmi facă mie…dacă 

sunt observații la acest…”  

 

Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

modificarea HCL nr. 344/2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 

legate de proiect pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice pentru 

clădirea tip Internat și clădirea Cantină a Colegiului Tehnic „Gh. Asachi” 

Focșani, inclusiv lucrări conexe.”  

  

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Domnilor haideți să terminăm 

cu… și noi le dăm apă la moară, ne și enervăm pe ei, dar ăștia sunt, auziți, pe ăștia 

nu-i îndreaptă nici de la Majdanpek mașinile alea mare, care ați fost acolo!”  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 31 şi se 

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

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

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

Eusebiu devenind hotărârea nr. 345. 

  Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Domnilor consilieri care 

sunteți în comisia de numărare a voturilor, luați buletinele, distribuiți, haideți să 

votăm… nu se poate așa ceva…doamnă scrieți acolo la ziar, nu-i mai gâdilați, vă 

spun sincer ….” 

Domnul Consilier Mihai Nedelcu: “Gata? Sunteți puțin atenți vă rog? 

Procesul Verbal din 29 august 2018, astăzi, data de mai sus, comisia de numărare a 

voturilor secret exprimate a procedat la verificarea și numărarea voturilor secret 

exprimate pentru desemnarea a 3 consilieri liberali, locali, scuzați-mă, membrii ai 

delegației Municipiului Focșani care se vor deplasa în perioada 12-17 septembrie 

2018 în Municipiul Majdanpek Republica Serbia, slavă domnului că nu sunt liberali, 

cine știe ce mai învățau și ce mai spuneau acolo. Urmare a verificării, s-au constatat 

următoarele: s-au repartizat un număr de 11 buletine de vot, rezultatul votului este: 

Lupu Cătălina voturi pentru 11, împotrivă – nule 0 , Atarcicov voturi pentru 11, 

împotrivă și nule 0, votul pentru domnul Iorga Marius Eusebiu 11, împotrivă și nule 
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0, și următorul proiect, pentru participarea delegației Municipiului Focșani în 

perioada 6 -10 septembrie 2018 în Municipiul Kavadarci, Republica Macedonia, 

vooruri “pentru ” domnul Gongu Emanuel, 11, împotrivă și voturi nule 0, domnul 

Ungureanu Daniel voturi pentru 11, împotrivă și voturi nule 0, și pentru domnul 

Radu Nițu voturi pentru 11, împotrivă și voturi nule 0. Acestea fiind spuse, 

încheiem.” 

  Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Mulțumesc! Supun la vot 

cele 2 proiecte! Cine este pentru?”  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 6 şi se adoptă 

cu 11 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru, Nedelcu 

Mihai, Bojoaică Valerica, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Gongu Emanuel, Mihai Petruț, 

Lupu Cătălina, Ailincuței Lauriana, Ungureanu Daniel, Iorga Marius Eusebiu 

devenind hotărârea nr. 346. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 29 şi se 

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

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

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

Eusebiu devenind hotărârea nr. 347.   

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Ordinea de zi a fost epuizată, 

dacă sunt discuții, declarații politice? Vă rog domnul consilier Gongu, pe scurt!” 

Domnul Consilier Gongu Emanuel: „Vă mulțumesc domnule președinte, 

știu suntem cu toții obosiți suntem deja...suntem siderați de această ședință, de 

parcursul acestei ședințe, din păcate am văzut și în seara asta dar cu un accent mult, 

mult, mult violent chiar, exprimări, nu știu, am văzut ceva ce nu cred că ar trebui să 

existe într-o ședință de Consiliu Local. Ne întrebăm de ce cetățenii nu mai vin la 

ședințele de Consiliu Local. Înainte mai veneau 5, 6, 10, acum nu mai vine niciunul. 

Eu consider că aici suntem trimișii, aleșii cetățenilor, eu am văzut că toți cetățenii 

municipiului Focșani se comportă astfel, eu nu pot să cred că acești consilieri care 

țipă, urlă, zbiară, așa fac și acasă, pentru că logica simplă spune că așa cum suntem 

noi aici, în ședință, suntem și acasă, imaginea noastră de aici reflectă personalitatea 

noastră de acasă, sau de pe strada! S-a spus astăzi despre un angajat al Primăriei că 

este acuzat de hărțuire sexuală și celelalte, domnilor este o acuzație, toți de aici cred 

că am avut cel puțin o plângere penală. Un coleg de-al nostru a fost chiar condamnat, 

dacă nu mă înșel, asta ce înseamna? Inclusiv eu am avut o plângere penală și s-a 

clasat de ce? Pentru că au fost niște mizerii la adresa mea aduse, mi-a fost pusă la 

îndoială chiar calitatea de consilier juridic, și am prezentat niște documente de care 

cei care mi-au făcut plângerea penală nu știau, este pregătirea mea profesională, deci 

și acest domn poate e nevinovat și cred ca e nevinovat pentru că, din păcate, politica 

este o mizerie, politica ar trebui să facă bine, să nu facă rău, dar când sunt anumite 

interese, unii trebuie să pice, unii se hrănesc cu sângele celorlalți, este păcat, astăzi 
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este o sărbătoare mare, a trebuie să curgă sângele sfântului Ioan Botezătorul acum 

mii de ani și acuma ar trebui să sară sânge și pe aici, prin ședință! Domnilor, din 

păcate nu pot nominaliza persoanele pe care le aveam în minte pentru acest moment 

dar nu este corect, s-au adus comentarii la proiectul privind deplasările, deplasările 

la Majdanpek și la Kavadarci! Domnișoara colegă a noastă, care a avut cel mai mult 

de comentat, poate uită că peste un an va fi candidata la Europarlamentare din partea 

grupului PNL, sau poate dumneavoastră știți, da? Dumneaei ar trebui să învețe 

umpic de diplomație! Între localități înfrățite, între localități prietene se stabilesc 

astfel de contacte, dumnealor au venit la noi, i-am întâmpinat, am stat cu dumnealor, 

și eu am fost la Kavadarci, ne-au primit foarte bine, foarte frumos, am fost la 

ședințele lor, am fost la manifestări, la festivități, asta nu înseamnă că nu avem voie 

să ne ducem pentru că ne ducem pe banii cetățenilor, păi dacă dumnealor îmi cer, eu 

voi merge pe banii mei! Este ceva oripilant, este ceva ieșit din comun, nu se poate 

să trăim în astfel de ură și bătaie de joc! Ce este mai grav este că am văzut că mulți 

râdeau, nu este domnilor nimic de râs, nu vă supărați pe mine, e de plâns! Vă 

mulțumesc! Și Domnule Primar, țin să vă urez casă de piatră și toate cele mai bune, 

sănătate și fericire!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Mulțumesc!”  

Domnul Consilier Gongu Emanuel: “Vă mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu vroiam doar atât să spun, că 

ceea ce s-a întâmplat în seara aceasta în ședința de CL este  de fapt o transpunere a 

spiritului de dezbinare și de ură pe care vor să-l însămânțeze în inima românilor 

acesti trădători de țară și de neam e vorba de PNL în frunte cu președintele lor 

Președintele Iohannis, n-au făcut alceva decât au instigat la ură și la violență prin tot 

ceea ce au făcut în 10 august se demonstrează încă o dată că de fapt asta e ținta lor 

și ăsta e ordinul de luptă al lor, n-au reușit să câștige din punct de vedere democratic 

niște alegeri și acum încearcă pe toate căile oculte folosind toate mijloacele de a 

dezbina să vină să ne învrăjbească unii față de altii și nu încearcă decât să se opună 

tuturor proiectelor constructive care sunt făcute doar pentru cetățenii Municipiului 

Focșani din rândul cărora facem și noi parte. Astăzi am asistat la niște jigniri 

incomensurabile, atacuri la personă, atacuri la familie, atacuri la religie, la orice, s-a 

depășit orice limită de bun simț și de decență, nu se mai cunoaște acest lucru! Asta 

vor și asta vor face mereu, niciodată ei n-au venit cu ceva constructiv, da, au venit 

cu câteva proiecte și am spus foarte clar că nu sunt fundamentate din punct de vedere 

legal, nu poți să soliciți printr-un proiect de hotărâre instrumente de calmare a 

traficului, asta se discută într-o ședință de comisie de specialitate care este constituită 

de când am preluat eu mandatul, este Comisia de Siguranță a traficului. Nu pot să 

construiesc un loc de joacă pe un spațiu verde care a fost reabilitat și modernizat pe 

un proiect cu fonduri europene care este monitorizare, timp de 5 ani de zile noi nu 

putem să ne lipim de acel teren! Dar ei ce fac? Vor să arunce tot felul de fumigene 
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pentru a nu constientiza cetățenii ce proiecte avem noi. Noi nu venim cu reabilitarea 

unui loc de joacă, noi avem deja în discuție și în licitație amenajarea a 13 locuri de 

joacă în curtea grădinițelor, nu poți să pui un loc de joacă oriunde, copiii trebuie să 

se joace în primul rând în siguranță, în al doilea rând trebuie să conferim un confort 

și cetățenilor, pentru că am nenumărate sesizări din partea cetățenilor care se plâng 

de faptul că este gălăgie, după anumite ore, în spațiile de joacă amenajate, unele 

locuri de joacă din Focșani. Nu putem face asa la voia întâmplării! Venim cu niste 

propuneri de astea haideți să facem ceva, bun și aruncă o fumigenă și pe urmă uite 

domnule că n-a făcut Primarul sau n-a făcut aparatul de specialitate, se contrazic 

singuri, nu știu nimic din ceea ce înseamnă…sau nu vor să știe, nu vor să realizeze 

faptul că avem niste obligații legale, după cum am citit, ați văzut, contestă până când 

și raportul de audit al Curții de Conturi, citez fraze din raportul de audit în care se 

spune foarte clar că a fost o inițiativă legală instituirea taxei de habitat și ei spun că 

nu este adevărat, da, că am retras-o în urma presiunilor sociale, de acord, dar 

dumnealor au scris acolo există un prejudiciu, nu prejudiciu, un…nu precedent, îmi 

scapă termenul acum…în fine… e vorba de aproape 4 milioane 400 mii lei, sunt bani 

care trebuiau colectați în baza acestei taxe, sunt bani care s-au cheltuit din bugetul 

municipalității și ar fi trebuit colectați de la cetățeni pentru serviciile de care 

beneficiază, legea este foarte clară și foarte simplă, primești un serviciu, trebuie să 

plătești pentru el, nimic nu este gratis, ceea ce s-a întâmplat astăzi, și cu referire la 

taxa privind colectarea gunoiului. Nu este normal ca din 93 mii de locuitori, câți sunt 

înregistrați la Evidența Populației, să plătească contract de salubritate doar 49 mii, 

restul nu plătesc nimic, de aceea este și aceată situație dezolantă în anumite zone ale 

orașului, cu gunoaie aruncate peste tot, pentru că nu sunt ridicate de către CUP 

SALUBRITATE decât de la cei care au contract încheiat, iar ceea ce am solicitat 

asociațiilor de proprietari n-am făcut altceva decât să le solicităm, conform 

recomandării Curții de Conturi, să facem o evidență la zi a tuturor celor care au 

încheiat contracte cu opetratorul de salubritate. Din nefericire văd că nu se înțelege, 

am asistat astăzi la neaprobarea unei hotărâri foarte importantă prin care se stabilește 

o dată pentru totdeauna, se stabilește clar, o suprafață a unor străzi din municipiul 

Focșani, avem un contract de 500 și ceva de mii de lei în derulare prin care se 

măsoară tot ceea ce înseamnă domeniul public și privat al Municipiului, facem carte 

funciară, fără această aprobare în Consiliul Local nu putem să avem o carte funciară, 

nu putem să demarăm investiții pentru aceste străzi, în special, avem de asemeni, 

vrem să dezafectăm acea conductă care este și foarte urâtă și știm foarte bine acolo 

se adăpostesc fel și fel de cetățeni dubioși, în acele conducte supraterane care sunt 

de-a lungul străzii Anghel Saligny de la ENET aceste conducte trebuiau dezafectate, 

era simplu, trebuia o trecere, o chestiune, de formalitate, conform Legii trebuie să o 

facem, de trecere din domeniul public în domeniul privat, pentru a putea fi 

dezafectat, la fel și cu garsoniera care a fost dată în ANL, pardon în G2, la fel trebuie 
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scoasă din domeniul public trecută în domeniul privat pentru a putea fi demolat acel 

bloc, deci ei spun pe de o parte că sunt de acord cu demolarea blocului G2, dar pe 

de altă parte spun că nu au, nu vor sa fie de acord cu aprobarea acestei modificări, 

caută totdeauna să, în special caută întotdeauna să arunce tot felul de chestii care să 

instige la discuții și la alte să alunge atenția de la subiectul proiectului respectiv și 

din păcate constat că persistă în această activitate, și ar trebui domnule Președinte de 

ședință, ca o recomandare vreau să o luați, nu ca altceva, să aplicăm mai riguros 

regulamentul, pentru că sunt multe articole în regulamentul Consiliului Local care 

să vă permit, nu să-i sancționați, dar să faceți cât de cât ordine pentru că este rușinos, 

mie astăzi mi-a fost rușine în fața acestui reprezentant al societății comerciale cu 

care noi am avut contract, este o societate foarte mare, are contracte în derulare în 

toată țara și are contacte peste tot, și mie mi-a fost rușine în fața acestui cetățean, 

acestui domn doctor inginer care este un domn foarte echilibrat și care a făcut lucruri 

extraordinare și ei asta au realizat, că începem ușor ușor să ne apropiem de 

obiectetivele pe care nu le-am propus pe fonduri  europene. Păi când văd un proiect 

de 16 milioane de euro e normal să iei foc, sunt bani care intră în Focșani, dar eu nu 

merg pe ideea că facem politică, ci că facem administrație, banii acei care vor fi 

aduși pe fonduri europene, mai devreme sau mai târziu vor fi aduși, sunt convins 

pentru că sunt banii noștri, sunt alocați pentru noi dar trebuie să facem toate 

demersurile. Vreau să vă spun că din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții 

Agenției de Dezvoltare Regională la întâlnirile cu doamna Prim Ministru sunt unele 

orașe din Regiune care nu sunt în acest moment nici în stadiu de a avea studiu de 

fezabilitate sau studiu de trafic și vă spun concret Constanța nu are în momentul ăsta 

finalizat studiul de trafic iar după studiu de trafic au mai urmat, câte etape Domnul 

Imireanu? ….. deci noi suntem în avans cu foarte mult timp pe chestiunea asta și or 

să mai urmeze proiecte pe fonduri europene pe care o să le vedeți. Lucrăm acum la 

proiectul pentru aprobarea…de fapt s-a aprobat, nu? Indicatorii tehnico – economici 

pentru iluminat da? e și acolo un proiect de 5 milioane de euro, autobuze, 20 de 

autobuze 16 milioane de euro am semnat deja contractul cu Ministerul Dezvoltării 

cu privire la…și cu Ministerul Mediului pentru termoficare tot ce înseamnă cartier 

Bahne, deci sunt atât de multe proiecte, pe ei asta îi sperie și asta i-a adus în stadiul 

în care să facă acest circ! Am primit acum un mesaj, vi-l pot prezenta, de la domnul 

fost deputat Victor Roman care mi-a spus foarte … “frumos spectacol se vede!”, am 

ajuns să vindem spectacol dar, vorba tot a unui representant tot din mass media de 

la Radio Actualități a spus “măcar luați-vă licență dacă vindeți bilete!”, aici am 

ajuns, din păcate! Eu vă mulțumesc pentru urări, pentru gândurile frumoase, vă 

aștept care doriți, în data de…e public acuma și nu mai contează, sâmbătă la ora 18 

la Dumbrăvița. Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Domnule Primar, eu am 

încercat și vă spun sincer am condus ședințe mai grele ca asta de Consiliu Local la 
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viața mea, ei sunt porniți de mai mult timp și eu am discutat cu ei și la ședința 

trecută…poftim? Problema se pune, ei sunt îndrumați cu pași și cu vorbe și cu 

avocați de către știți dumneavoastră și promisiuni și am înțeles chiar acuma a discutat 

domnul Nedelcu cu Filimon, ei nu se vor opri să vedeți ce va fi de acuma în colo, 

deci ei indiferent ce veți face Primăria, Primarul, noi consilierii, se opun total, de ce? 

Fac și eu cum a spus domnul Primar aici au ordin de luptă și se apropie… 2 ani de 

zile.”   

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Sumanele negre, au venit 

îmbrăcați în negru!”   

Preşedintele de şedinţă domnul Radu Nițu: “Sunt penibili, eu vă spun 

sincer, eu am încercat, și la Mândrești, au făcut că bagă ei, că nu știu ce…domnule 

sunt penibili de tot, noi am fost constructivi și doresc, vă spun sincer, luna viitoare 

știu că scăp și nu mă mai bag niciodată, și lăsăm și pe doamne, pornim cu doamne 

poate va fi altfel, să vă spun și de ce, nu e ușor aici, nu e ușor de loc, ei vin montați 

special, ați văzut că au hârtii scrise, dacă le uită stă să le citească, și problema care 

se pune? Ne pare rău că, vă spun sincer, ei au avut oameni mult mai valoroși, mai 

deștepți în partea asta și i-au marginalizat”  

  Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “L-au dat deoparte, în spate, pe 

Domnul Buzoi, care are și experiență în Consiliul Local, e un om echilibrat, un om 

care gândește foarte bine, am avut multe discuții dacă ar ai fi fost măcar 5 ca 

dumnealui care să înțeleagă!” 
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