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     R O M A N I A 

        JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI    

         CONSILIUL LOCAL   

 

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

din 21 noiembrie 2017 

 

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

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

municipiului Focşani. 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu „dragi colegi, chiar dacă este 

dimineață, pentru a putea începe totuși ședința, eu spun să-i mai așteptăm puțin și pe 

colegii noștri de la PNL, sfertul academic.” 

 

 

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

şedinţa extraordinară din 21.11.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia d-nului Primar 

nr. 1842 / 15.11.2017, constatând că în sală sunt prezenţi 13 consilieri locali din toți cei 

21 consilieri, absentând d-nii consilieri Costel Bârsan, Neculai Tănase, Buzoi Dan, Alin 

Claudiu Dobre, și Ionuț Filimon, cât și d-nele consilier Laura Ciocoeaș, Alina Ramona 

Drumea, Ana-Maria Dimitriu. 

  

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

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

publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

 

    La şedinţă participă: 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Carmen Grosu – director executiv, direcția economică; 

 d-na Simona Poieană – şef serviciu buget contabilitate; 

 d-nul Meluș Nazâru – șef serviciu taxe și impozite; 

 d-na Carmen Ghiuța – șef serviciu juridic contencios; 

 d-na Cristina Dăscălescu – şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

 d-na Rodica Constantinescu – inspector administraţie publică locală, 

agricultură; 

 d-nul Adrian Imireanu – inspector serviciul proiecte; 

 d-na Cristina Costin – șef serviciu investiții; 

 d-na Magdalena Dumitrescu – șef serviciu administrarea patrimoniului; 

 d-na Micșunica Baciu – șef serviciu resurse umane, managementul calității; 

 d-nul Bogdan Bratu – director executiv direcția managementul proiectelor 

și investițiilor; 

 d-na Andreea Cherciu – inspector serviciul urbanism; 

 d-na Mădălina Răducanu – birou turism; 

 d-na Valentina Gătej – șef birou agricultură; 
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 d-nul Dan Grigoraș – inspector serviciul impozite și taxe locale; 

 d-na Marilena Șerbănuț – consilier, Cabinet Primar; 

 d-nul Marius Manoliu – consilier, Cabinet Primar; 

 d-na Carmen Pascaru – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al 

Consiliului local; 

 d-nul Florinel Ionașcu – inspector de specialitate aparatul permanent de 

lucru al Consiliului local; 

 d-na Oana Isac – director Serviciul Public Creșe; 

 d-nul Manole Merchea- director SC ENET SA Focșani; 

 d-nul Mihail Ciobotaru – director Direcția de Asistență Socială și Medicină 

Școlară; 

 d-nul Adrian Vulpoiu – director Direcția de Dezvoltare Servicii Publice 

Focșani. 

 

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

ai mass-media locale.  

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:  prezintă proiectul ordinii de zi 

care cuprinde 4 puncte: 

 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1,80 mii lei din bugetul local al 

Municipiului Focșani pe anul 2017 pentru participarea elevului Ancuța Robert Ionuț, la 

Concursul Internațional de Chitară Clasică “Alhambra para Jovenes” ce va avea loc în 

Spania în perioada 23-26 noiembrie 2017; 

 

 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului 

„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru 

perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței 

energetice – Etapa a II-a” a terenului pentru efectuarea noilor investiții aferente 

acestuia; 

 

3. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea 

locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 

277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințe sociale, 

precum și actele necesare pentru depunerea dosarului de locuință socială; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situată în bdul. 

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

locuință de serviciu; 

 

Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 13 voturi „pentru”. 
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Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind alocarea 

sumei de 1,80 mii lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2017 pentru 

participarea elevului Ancuța Robert Ionuț, la Concursul Internațional de Chitară 

Clasică “Alhambra para Jovenes” ce va avea loc în Spania în perioada 23-26 

noiembrie 2017.   
 

Dl. Preşedinte de şedinta Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

  

Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 13 voturi  

„pentru”, devenind hotărârea nr. 482 

 

 

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

punerii la dispoziția proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la 

nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la 

legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a II-a” a terenului 

pentru efectuarea noilor investiții aferente acestuia. 
 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

 Dl. consilier Ionuț Mersoiu „am un amendament, după Art. 1 se introduce un 

nou articol cu următorul conținut: cu data prezentei hotărâri se ab0rogă HCL nr. 214 / 

27.01.2015 privind aprobarea punerii la dispoziție proiectului „Reabilitarea sistemului 

de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în 

scopul conformării la legislația de mediu și creșterea eficienței energetice – Etapa a II-

a” a terenului pentru efectuarea noilor investiții aferente acestuia.” 

 

Nu mai sunt discuţii, se supune la vot amendamentul d-lui consilier Mersoiu și se 

aprobă cu 13 voturi „pentru”. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi nu se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”. 

 

 

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

listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Consiliului local nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în 

baza cărora se repartizează locuințe sociale, precum și actele necesare pentru 

depunerea dosarului de locuință socială. 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 
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Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „aș dori să fac și eu un amendament, nu 

înainte de a preciza faptul că acest proiect de hotărâre, culmea, este inițiat chiar de 

consilierii care lipsesc, consilierii PNL. Ese vorba de adăugarea pe lista de priorități a  

d-lui Isofache Aurel, este un cetățean care inițial a fost respins din cauza datoriilor pe 

care le are la bugetul local al Primăriei, între timp și-a achitat datoriile, deci îndeplinește 

criteriile pentru a fi admis.” 

 

Nu mai sunt discuţii, se supune la vot amendamentul d-lui consilier Iorga și se 

aprobă cu 13 voturi „pentru” 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament şi nu se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”. 

 

 

Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

clasificării unității locative situată în bdul. Unirii nr. 24, bl. B1, ap. 41 ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani în locuință de serviciu. 

 

Dl. Preşedinte de şedință Mihai Nedelcu întreabă dacă sunt discuţii pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

 

Nu sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi nu se adoptă cu 13 

voturi  „pentru”. 

 

Dl. consilier Marius Eusebiu Iorga „trebuie să intervin cu un lucru, cetățenii se 

vor uita la noi cu siguranță și nu vor înțelege mulți dintre dumnealor de ce nu s-a 

aprobat când toți  consilierii au ridicat mâna și au aprobat aceste proiecte în folosul 

dumnealor de fapt, ideea este că tocmai prin lipsa consilierilor PNL, prin dorința lor de 

a boicota bunul mers al Primăriei și dezvoltarea municipiului Focșani, asta am vrut 

neapărat să accentuez să înțeleagă și cetățenii care i-au votat pe acești domni.” 

 

Dl. consilier Radu Nițu „și eu aș vrea să spun câteva cuvinte. Nu s-a mai 

întâmplat niciodată în Consiliul Local, eu sunt de vreo două legislaturi. Așa ceva nu     

s-a mai întâmplat să nu participe la ședințele Consiliului Local unde se dezbat proiecte 

importante pentru cetățenii municipiului Focșani. Nu știu ce se întâmplă cu acești colegi 

consilieri, nu știu cine îi îndrumă, nu știu care sunt preocupările lor, dar vreau să vă 

spun că aceste proiecte care au fost supuse astăzi aprobării, mă uitam aici în primul rând 

cu termoficarea, să reabilităm punctele termice, este un proiect foarte important pentru 

populația municipiului Focșani, apoi cu repartizarea de locuințe pentru cei care au 

probleme mari în municipiul Focșani. Am dat pe unii afară care nu plăteau, care erau 

rău platnici și ne-a cerut Curtea de Conturi și toți factorii care controlau Primăria. Așa 

ceva nu s-a întâmplat sincer niciodată, care sunt mai vechi aici în Primărie în aparatul 

tehnic, nu cred că s-a întâmplat să nu vină la o ședință, ei sunt aleși de cetățeni, deci 

sunt trimiși de cetățeni să vină la ședințe. Este foare îngrijorător ce se întâmplă. Să 

găsim o formulă d-le secretar conform Legii nr. 215. Nu știu ce să facem pentru că nu se 

poate, deci nu vin la 7.30, nu vin la 15.00, la 16.00, nu vor să vină deloc, nu știu ce se 

întâmplă.” 
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Dl. preşedinte de şedință Mihai Nedelcu „asta este când un partid ajunge, partid 

de buzunar, așa se întâmplă și nu avem ce facem, este treaba domnilor dacă și-au dorit 

acest lucru să fie la cheremul unora și altora.” 

 

 

Preşedintele de şedinţă d-nul Mihai Nedelcu:  constată că au fost epuizate 

punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor pentru 

participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         S E C R E T A R U L 

                       Mihai Nedelcu                      MUNICIPIULUI FOCŞANI, 

                                                                Eduard-Marian Corhană 

 

 

                                                                                            

     ÎNTOCMIT, 

  Daniela Bobeică 

 

 

 

 
BD/1 ex.   


