ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Al ședinței ordinare de Consiliu Local din data de 22.06.2018
Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focșani din
Bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc ședința ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Focșani.
La şedinţă participă:
 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;
 d- nul Dan Grigoraş – Director Direcția Relații interne și internaționale;
 d-na Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul
calităţii;
 d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică
locală, agricultură;
 d-na Oana Chiriac – Inspector Primăria Municipiului Focșani - serviciul
juridic contencios;
 d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciu administrarea patrimoniului ;
 d-na Andreea Cherciu – Sef Serviciu Autorizări Construcții ;
 d-na Carmen Pascaru – consilier juridic, aparatul permanent de lucru al
Consiliului local;
 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;
 d-nul Ciubotaru Mihail – Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină Şcolară
Focşani;
 d-nul Alecsandrescu Dorian - Director executiv Poliţia Locală Focşani;
 d-nul Adrian Vulpoiu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice
Focşani;
 d-nul Meluș Nazâru – Șef Serviciu Taxe și Impozite Primăria Municipiului
Focșani
 d-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții
 d-na Carmen Grosu – Director Direcția Economică – Primăria Focșani
 Nițuc Alin – Inspector, Serviciul Corp Control al Primarului
 Diana Cotea – Sef Birou agricultură
 d-nul Gheorghiță Valentin – manager Ateneul Popular Maior Gh. Pastia
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 d-na Maria Murgoci – manager Ansamblul Folcloric Profesionist Țara
Vrancei
 d-nul Bratu Bogdan – director executiv Direcția managementul proiectelor
și investițiilor
La ședință mai participă cetățeni ai municipiului Focșani, precum și
reprezentanți ai mass media locale.
Secţiunea I – proiecte de hotărâri
1. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 212/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Branșament electric subteran
pentru imobilul Staționar câini fără stăpân și animale de companie”;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 82/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Locuri de joacă în Zona Gară și
Cartier Mîndrești” - municipiul Focşani, judeţul Vrancea, cu modificările
și completările ulterioare;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza
Documentație avizare lucrări de intervenție pentru realizarea obiectivului
de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii în incinta
grădinițelor”;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
4. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al
municipiului Focșani în calitate de co-organizator al Olimpiadei Științe
pentru Juniori – etapa națională, care se va desfășura în perioada 22-27
iulie 2018;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
5. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea
Consiliului local al municipiului Focșani nr. 127/2018 privind inițierea și
desfășurarea unei campanii pentru implicarea activă a cetățenilor în
respectarea legilor privind păstrarea curățeniei pe raza municipiului
Focșani;
Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
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6. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului instituțiilor și
activităților finanțate parțial/integral din venituri proprii pe anul 2018;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
7. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local, prevăzut în bugetul local
al Municipiului Focşani pe anul 2018;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
8. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
local al municipiului Focșani nr. 217/2018 privind aprobarea organizării,
în perioada 5-8 iulie 2018, a Zilelor Municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
9. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcții Direcției de
Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani a postului de inspector,
clasa I gradul profesional asistent, în vederea promovării într-un grad
profesional imediat superior a funcționarului public încadrat pe acest post;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
10.proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială și Medicină
Școlară Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 147/2018;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
11.proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la
cumpărarea imobilului - monument istoric Casă, cod LMI VN-II-m-B06408 din Focșani, strada Cernei nr. 27, T 44 P 2715, aflat în proprietatea
domnilor Apostu Gabriel și Apostu Sorin;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
12.proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a
terenului în suprafață de 20,00 mp., situat în Focșani, str. Democrației T
79, P 416% ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în
vederea amplasării unei construcții provizorii cu destinația de spațiu
comercial;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

13.proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a
terenului în suprafață de 6,00 mp., situat în Focșani, str. Revoluției nr. 14,
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județul Vrancea, T. 208, P. %11346 ce aparține domeniului privat al
municipiului Focșani, către Cocioabă Nicușor-Cristinel ;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
14.proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de apartamentare
a PT 20 situat în Focșani, Cartierul Sud – Aleea 1 Iunie, identificat prin T
282, P 11353, având suprafața construită de 322,00 mp, în trei unități
individuale, în vederea reabilitării spațiului în care va funcționa biblioteca
de cartier CAMPUS, obiectiv de utilitate publică, destinat Cartierului Sud
din municipiul Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
15.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
16.proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului
de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 17,80 mp. situat în
Municipiul Focșani, str. Poienița, T.173 către SC FDEE ELECTRICA
DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA – SDEE FOCȘANI;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
17.proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului
Local al municipiului Focșani nr. 235/2018 privind aprobarea vânzării cu
plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9,
bloc 67, tronson 11, ap. 4, înscrisă în CF 54684-C1-U11 UAT Focșani
către domnii Roșca Cristian și Roșca Adriana;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
18.proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru
Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând
cu luna iulie 2018;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
Secţiunea a II-a – discuţii, declaraţii politice

4

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani,
“deschide ședința ordinară din data de 22.06.2018, ședință ce a fost convocată
prin Dispoziția domnului Primar nr. 561/15.06.2018. Vă informez că absentează
doamna consilier Miron Mariana care m-a sunat să-mi comunice că participă la
un examen profesional. Cert este că 20 de consilieri locali sunt prezenți în sală și
asigură majoritatea pentru ca această ședință să se desfășoare legal. Nu mai este
nevoie să trimit la art. 40 alin. 1 din Legea 215/2001. Considerăm procedura
îndeplinită, numărul suficient și o să vă rog să vă pronuntați cu privire la procesul
verbal al ședinței ordinare din 30.05.2018, dacă sunt discuții pe marginea celor
consemnate”.
Doamna consilier Drumea Alina Ramona „cu privire la procesul verbal
conform legii 215/2001, art. 42 alin.5 la începutul fiecărei ședințe secretarul
supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare consilierii locali au
dreptul să conteste procesul verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor
exprimate în ședința anterioară. In art. 42 alin 4 stipulează că președintele de
ședință împreună cu secretarul unității administrativ teritoriale își asumă prin
semnătură responsabilatea veridicității celor consemnate. Ce vreau să subliniez
domnule secretar și domnule președinte de ședință, în procesul verbal al ședinței
ordinare din 30.05.2018 vă aduc la cunoștința că acesta nu corespunde
stenogramei și înregistrărilor video – audio. In prima parte a procesului verbal
intervențiile mele sunt trecute în numele colegei mele Dimitriu Ana – Maria și
mai gravă este încercarea de mușamalizare a voturilor pe proiect și asumarea
președintelui de ședință ca acestea au trecut. Ca să nu pierdeți timp căutând vă
indic minutele exacte unde domnul președinte de ședință se exprimă liber și
democratic că proiectul a trecut acestea sunt minutul 52 și 31 secunde, minutul
52 și 43 de secunde - 11 voturi pentru și 8 abțineri proiectul a trecut. Nu este
conform cu realitatea”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „nu
vreți să faceți trimitere la pagina procesului verbal, pentru că eu v-am trimis
procesul verbal”.
Doamna consilier Drumea Alina Ramona “nu mi-am notat pagina, dar eu
mi-am…”
Domnul consilier Tănase Neculai …
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani,
„poftiți... domnul consilier suntem pe procedură și ceea ce fac de ani de zile, am
făcut și astăzi”.
Doamna consilier Drumea Alina Ramona „este prima pagină a procesului
verbal”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani,
„prima pagina se referă la cei participanți”.
Doamna consilier Drumea Alina Ramona „prima pagină după.... stați că vă
explic imediat.. după proiectele de hotărâre menționate”.
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Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani,
„dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi, domnișoara consilier Ana Maria
Dimitriu”
Doamna consilier Drumea Alina Ramona, „exact...”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani ” ...
aș dori să solicit retragerea proiectului nr. 16 ....”
Doamna consilier Drumea Alina Ramona, „este intervenția mea deci vă
rog să remediați”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „nici
un fel de problemă, altă observație? Eu nu comensurez după minut o înregistrare”.
Doamna consilier Drumea Alina Ramona, „ideea este că procesul verbal
este modificat, adică nu coincide cu realitatea, nici înregistrările video nici a
stenogramei”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „eu
am sa verific cu colegii mei dacă este ceea ce spuneți dumneavoastră, cu privire
la ceea ce-mi spuneți, ce trebuie sa fac? Iau act și la prima ședință modificăm, eu
nu v-am întrebat pe dumneavoastră partea din stânga a sălii de ce nu ați aprobat
luna trecută procesele verbale, am zis că este dreptul dumneavoastră să nu votați.
Este corect să discutăm pentru că ne interesăm să știm dacă greșim sau nu greșim
într-o direcție sau alta și v-am spus de fiecare dată că la următoarea ședință când
se aprobă procesul verbal aveți posibilitatea să-mi spuneți ceea ce nu s-a
consemnat sau dacă sunt erori pe marginea celor consemnate. Iau act acum că
dumneavoastră de fapt ați fost cea care ați deschis ședința și nu domnișoara
Dimitriu, si cu privire la aceste minute se aude pe cameră și o să încerc să văd
despre ceea ce este vorba”.
Doamna consilier Drumea Alina Ramona, „exact...vedeți că nu este
conform cu realitatea”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „de
acord cu dumneavoastră pînă la un punct. Eu nu vă dau dumneavoastră în format
într-un fel sau altul de la minutul 1 la minutul 60, vă dau 64 de pagini astăzi care
fac vorbire la tot ceea ce s-a consemnat în procesul verbal al ședinței anterioare.
De asta v-aș ruga să trimiteți la pagina pentru că îmi este mai ușor să identific.
Verific și toate cele consemnate sau cele discutate astăzi se vor regăsi în procesul
verbal al ședinței ordinare de luna viitoare, da? Mulțumesc”.
Doamna consilier Drumea Alina Ramona „da, mulțumesc și eu”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „este
observație să zic, dacă mai sunt alte discuții? Vă rog domnule consilier Bîrsan”.
Domnul consilier Bîrsan Costel „mulțumesc domnule secretar, am citit și eu
cu atenție ca de fiecare dată zic eu, acest proces verbal și am constat așa.. ușor
nedumerit, om fi noi bâlbâiți și usor agramați dar e de râsu plânsu dacă ați citit și
dumneavoastră acest proces verbal, nu corespunde absolut deloc cu realitatea. Nu
se respectă gradele... sau cum să spun de punctuație, gramatica, ceea ce am vorbit
noi. Eu zic să fie un pic mai mare atenție”.
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Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „nu
vreți să.....”
Domnul consilier Bîrsan Costel „și încă ceva daca îmi permiteți eu aș solicita
la fiecare ședință dacă este posibil din punct de vedere legal, pun la dispoziție un
stick sau un suport audio aș solicita înregistrarea audio a ședinței. Repet dacă este
posibil din punct de vedere legal. Solicit așa ceva pentru că de multe ori s-a
întâmplat de nu corespunde. Chiar am vorbit cu domnul de la tehnic într-o ședință
când au apărut aici niște jigniri grosolane cu microfonul pornit și l-am întrebat
dacă s-au înregistrat, si s-au înregistrat și în procesul verbal nu au apărut”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „dar
nu este vorba de manipulare”.
Domnul consilier Bîrsan Costel „Nu este corect. Nu se cade să manipulăm
ședintele și în procesul verbal să scriem doar ce vrem noi. El trebuie să respecte
realitatea”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani,
„obligativitatea încheierii procesului verbal îmi aparține mie și colegilor mei. Ați
văzut colega dumneavoastră a trimis la legea 215/2001 art. 42 cu toate alineatele.
Asta fac la fiecare ședință consemnez, discuțiile care se poartă pe marginea
proiectelor de hotărâre. Dacă dumneavoastră vă exprimați într-un fel sau altul sau
lăsați în coadă de pește cum spune românul discuția sau folosiți anumite
interpelări sau anumite epitete, adjective oricare părți vreți dumneavoastră
definind din limba gramaticală română spuneți-mi cum să fac pentru că parerea
mea este că am insistat acum 2 luni de zile să se reia două puncte de vedere care
nu erau tocmai academice și colegii mei au avut anumite rezerve și dacă vreți să
le nominalizeze o fac arat în stânga si-n dreapta și s-au regăsit întocmai și dacă
tot vreți să îmi manifest punctul de vedere cred că asta a fost motivul pentru care
s-a abținut cineva la a aproba procesul verbal fără a motiva într-un fel sau altul.
Din punct de vedere al înregistrării nu știu să vă răspund. Legea nu permite ca noi
la nivel de UAT să stabilim o normă sau alta. Ceea ce se înregistrează se
înregistrează, ședința este publică nu putem interzice nimănui să înregistreze, în
ședința publică dar datoria mea este să transcriu cele consemnate de către toți
vorbitorii într-un proces verbal care poate fi discutat, criticat, adnotat, modificat
cum vreți dumneavoastră. Faptul că, haideți să fim sinceri sunt discuții care se
poartă nu tocmai la modul elevat, sunt discuții pe care dumneavoastră le faceți
dintr-un motiv sau altul, dar nu este menirea mea să apreciez asta și încerc cu
colegele mele care nu sunt decît 4 sau 5 în funcție de cât sunt prezente să reiau în
tocmai procesul verbal, există o bandă audio pe care o reia fiecare colegă și după
înregistrarea audio transcriu procesul verbal. Nu de multe ori vedeți că sunt
ghilimele tocmai pentru a reflecta adevărul și a nu fi discuții că eu sau colegele
mele dau o interpretare a celor spuse de dumneavoastră. Tocmai de asta folosesc
puncte, puncte pentru că gramatical așa se întâmplă, las loc de interpretat că acolo
cineva ar fi vrut să mai spună ceva sau nu a mai spus. Asta este motivul pentru
care am pus ghilimele, pentru a reflecta întocmai cuvântul dumneavoastră”.
7

Domnul consilier Bîrsan Costel „da, domnule secretar dacă îmi permiteți”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „vă
rog... „
Domnul consilier Bîrsan Costel „sigur că pînă acum aceste lucruri pe care le
expuneți dumneavoastră erau pînă acum corecte, repet dar în vederea sau în cazul
transformărilor sau modificărilor noilor coduri penale vedeți dumneavoastră
înregistrarea audio de la o terță parte nu este valabilă pentru ... în cadrul unui
proces public decât cei care au luat parte și sau sunt parte la acea discuție. De asta
mi-am motivat și v-am rugat dacă e posibil să ne puneți la dispoziție cel puțin mie
personal înregistrarea audio la fiecare ședință. Pun la dispoziție repet un suport
audio care îl doriți dumneavoastră, da, deci e valabil de aici în colo”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani,
„domnul consilier nu suntem în cadrul unui proces penal aici, suntem într-o
ședință de consiliu local ...”
Domnul consilier Bîrsan Costel „da domnul secretar dar ...”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani,
„suntem într-o ședință de consiliu local, în care dumneavoastră ca și aleși locali
va prezentați un punct de vedere”.
Domnul consilier Bîrsan Costel „motivația mea domnule secretar asta este,
v-am întrebat dacă puteți sau nu puteți. Solicit înregistrare audio la fiecare ședință.
Asta am solicitat”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „am
înțeles nu știu în ce masură este, dar o să o discutăm și vedem ce putem face. Vă
rog domnule consilier Tănase”.
Domnul consilier Tănase Neculai „mulțumesc domnule secretar, vă rog.
Deci dumneavoastră domnule secretar sunteți cel care confirmați legalitatea în
timpul desfășurării ședintelor. Eu am văzut de exemplu la ședința trecută că
domnul președinte de exemplu deci erau diverse proiecte de hotărâre care nu
întruneau numărul de voturi, erau cu 2/3, nu întruneau nr. de voturi și dânsul
spunea că proiectul a trecut. Părearea mea este că aici nu putem să ne jucăm, dacă
dumneavoastră confirmați legalitatea. Dumneavoastră trebuie să interveniți să-l
treziți din euforia mitingului probabil că așa era la momentul ăla și spuneți
domnul președinte proiectul ăsta e cu 2/3 nu are cum să treacă. Deci asta este
obligația dumneavoastră. Deci nu lăsam așa să fie așa o balmăjeala de asta să ne
jucăm. Nu ne jucăm aici este o ședintă de Consiliu Local și este foarte serioasă”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „vi se
pare că particip la o joacă domnule consilier”?
Domnul consilier Tănase Neculai „păi de ce nu interveniți atunci”?
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „când
trebuia să intervin”?
Domnul consilier Tănase Neculai „vreți să vă dau exemple de proiecte” ?
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „vă
rog domnule consilier ... “
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Domnul consilier Tănase Neculai „dacă vreți eu vă dau...”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani,
„haideți să facem trimitere la o normă generală la ceea ce s-a întâmplat la ședința
precedentă. V-aș ruga să vă pronunțați concret la ce anume vă referiți”?
Domnul consilier Tănase Neculai „dumneavoastră credeți că este o joacă
când spui de un proiect că a trecut, când de fapt el nu a trecut”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani,
„domnul consilier eu vă întreb...”
Domnul consilier Tănase Neculai „e ceva serios eu asta vă întreb”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „nu
vreți să vă pronunțați cu privire la proiectul despre care ziceți dumneavoastră că
nu a trecut”.
Domnul consilier Tănase Neculai „păi eu vă dau și exemple dacă vreți”,
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „da
vă rog”
Domnul consilier Tănase Neculai „păi eu vă dau și exemplu concret păi...
proiectul nr. 1 de la ședinta anterioară”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „așa
ce este cu proiectul nr. 1”
Domnul consilier Tănase Neculai „care el... deci proiectul nr.1 nu a trecut”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „și
am scris eu că a trecut domnule consilier”?
Domnul consilier Tănase Neculai „păi nu mă interesează ce ați scris
dumneavoastră, în ședință domnule președinte de ședință a spus că a trecut, vreți
să ne uităm pe stenograme”?
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani,
„domnule consilier fiecare dintre dumneavoastră .....”
Domnul consilier Tănase Neculai „eu nu știu cum mă puteți combate acuma
că nu aveți dreptate”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani,
„haideți să vă spun cum mă puteți combate”
Domnul consilier Tănase Neculai „spuneți vă rog ...”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „vă
amintiți când ați participat la o ședință în care s-a aprobat organigrama sau
reogarnizarea instituțiilor de cultură? Da ? Și ce s-a întâmplat la ședința
respectivă?”
Domnul consilier Tănase Neculai, „ce să se întâmple” ?
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „nu
știu, vă întreb dacă tot purtăm un dialog și toată lumea este prezentă”.
Domnul consilier Tănase Neculai „spuneți dacă este ceva, eu nu îmi mai
amintesc să audă toata lumea dacă s-a întâmplat ceva care nu a fost în regulă”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „nu
s-a întâmplat nimic în neregulă”.
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Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani,
„atunci când s-a aprobat am zis că 11 voturi sunt suficiente, ulterior am avut
posibilitatea pînă la a contrasemna hotărârea și o trimite la Prefectură, să mă
poziționez față de Lege. Față de Lege am spus că acel proiect de hotărâre nu a
fost adoptat pentru că nu a obținut 2/3 din consilierii în funcție motiv pentru care
nu am contrasemnat hotărârea. Suntem într-o situație similară și la proiectul nr. 1
domnule consilier”.
Domnul consilier Tănase Neculai „de acord cu dumneavoastră”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „așa
cum doamna consilier Drumea a invocat necesitatea obligativității ca acest
proiect de hotărâre să aibă 2/3 nu am zis nimic, dar mi-am rezervat dreptul să nu
avizez acest proiect de hotărâre. Am greșit cu ceva domnule consilier”?
Domnul consilier Tănase Neculai „dar puteați să interveniți”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „vi se
pare că v-am lezat într-un fel sau altul?”.
Domnul consilier Tănase Neculai „ați fost la ședinta, dacă nu participați era
o scuză. Dacă sunteți aici și participați”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „eu
cred că dacă ne-am face treaba cu mai multă responsabilitate cred ...”
Domnul consilier Tănase Neculai „corect”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „cred
că ar trebui .... mulțumesc... ar trebui să ne dăm cum sa zic mâna și sedințele să
fie o chestie firească nicidecum mici răutăți dintr-un motiv sau altul”
Domnul consilier Tănase Neculai „dar asta nu este o răutate domnule
secretar este o realitate. Nu ați înțeles. Nici nu putem să spunem falsuri la
microfon asta este un fals”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „la
ședinta trecută.... la ședința trecută au fost mici răutăți domnule consilier”.
Domnul consilier Tănase Neculai „dar nu este răutate repet... când spui ceva
... alb/negru ... asta este un fals”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „care
este falsul domnule consilier”?
Domnul consilier Tănase Neculai „când spui că a trecut un proiect și el nu a
trecut”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „la ce
vă referiți domnule consilier”?
Domnul consilier Tănase Neculai, „la dumneata...”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „cu
mine discutați acum domnule consilier”
Domnul consilier Tănase Neculai „dumneavoastră trebuie să ne informați
despre asta aceasta este menirea dumneavoastră ca și secretar”
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Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „cu
ce am greșit în procesul verbal vă rog să-mi spuneți și consemnez în procesul
verbal”?
Domnul consilier Tănase Neculai „lăsați procesul verbal noi discutăm ... să
ne uităm în stenograme”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani,
„suntem în etapa în care discutăm aprobarea procesului verbal al ședinței
anterioare”.
Domnul consilier Tănase Neculai „deci mie îmi este suficient nu avem ce să
mai comentez asta am vrut să vă spun„
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „da,
dar trebuie să tragem o concluzie cu privire la procesul verbal, privitor la procesul
verbal nu sunt inadvertențe față de cele ce s-a întâmplat la ședința anterioară”
Domnul consilier Tănase Neculai „eu n-am spus de procesul verbal am spus
de ce s-a întâmplat la ședința anterioară în ședință”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani,
„domnule consilier nu discutăm ordinea de zi acuma, discutăm pe marginea
procesului verbal, dumneavoastră faceți trimitere la modul general când s-au
întâmplat mai știu eu ce năzdrăvănii”
Domnul consilier Tănase Neculai „dumneavoastră sunteți secretar și trebuie
să vegheați la legalitatea unei ședințe”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „asta
fac domnule spuneți-mi vă rog ați greșit din cauza mea vreodată”?
Domnul consilier Tănase Neculai „dumneavoastră trebuie să interveniți
atunci când ceva nu este în regulă”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani,
„domnul consilier...”
Domnul consilier Tănase Neculai „așa nu mai veniți la ședință”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „dar
eu nu am calitatea să răstălmăcesc cuvântul dumneavoastră domnule consilier”
Domnul consilier Tănase Neculai „dar nu aveți calitatea, vă dau exemple de
calități când ați intervenit depinde de partea cui interveniți, dumneavoastră
interveniți discriminatoriu... nu interveniți....”
Domnul Eduard Marian Corhană „iarăși faceți afirmații gratuite ... haideți
să ne oprim la procesul verbal, dacă mai sunt alte discuții. Vă rog domnișoara
Dimitriu era înaintea dumneavoastră, iertați-mă domnul Iorga, Domnișoara
Dimitriu, domnul Bîrsan”.
Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „ne-am blocat la o problemă pe
care noi am mai discutat-o în trecut dacă vă aduceți aminte pe la începutul
mandatului nostru, legea spune foarte clar că procesul verbal este de fapt o sinteză
este un rezumat nu spune nicăieri că trebuie redactat punct și virgulă, este o
sinteză a ședinței ordinare sau extraordinare din data respectivă. Una la mână, a
doua, văd că deja ne-am deplasat foarte mult spre penal spre procese spre alte...
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și ne-am deplasat foarte mult de obiectivul nostru de astăzi de la ordinea de zi. Aș
propune președintelui de ședință să începem ședința să intrăm în ordinea de zi, vă
rog frumos”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “dacă îmi dați voie numai
puțin”.
Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu „domnul Bîrsan apelează numai la
forță așa... e mai...”
Domnul consilier Bîrsan Costel „dați-mi voie că eu nu sunt avocat așa ca
domnul Iorga, sigur că apelez, domnul președinte îmi cer scuze 1 minut, poate a
fost o greșeală o scăpare în ceea ce se discuta acum, dar eu bănuiesc că se știe de
dinainte proiectele de hotărâre, cel care le propune în speță domnul Primar, că
dânsul este promotorul acestor proiecte, ar trebui să se știe dacă se votează cu
majoritate simplă sau 2/3. Lucrurile acestea ar trebui stabilite de comun acord cu
mult timp înainte pe când se publica data când o să aibă loc ședința și lucrurile
acestea ar trebui să se știe, dar eu sunt convins că adevărul este la mijloc și undeva
s-a încercat forțarea, s-a format nota un piculeț cu acest proiect și ar mai fi o
chestiune, eu am fost foarte atent la domnul Gongu. Domnul Gongu nu a votat
acest proiect, s-a abținut și domnul președinte de ședință la numărat că ar fi votat
domnule președinte. Și iarăși mi se pare o chestie destul de gravă, dacă puteți
manipula votul unui consilier indifent că este de la opoziție, de la dumneavoastră
sau independent nu se poate așa ceva. Deci să fiți atent cu aceste voturi că vedeți
ies discuții și după aceea suntem acuzați de nu știu ce probleme. Da și repet încă
o dată, doresc înregistrările audio. Mulțumesc”.
Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “mulțumesc, îl contrazic pe
domnul viceprimar Iorga, procesul verbal nu este o sinteză a ședinței de CL, ci
este redactarea întocmai a ceea ce spune fiecare prezent în sală chiar și cetățenii
care pot fi prezenți și ridică anumite probleme la capitolul diverse. Iar în ceea ce
privește domnule secretar, dumneavoastră vegeheați asupra legalității, da, nu
uitați că nu după redactarea procesului verbal trebuie să mai reveniți, trebuie să
fiți într-adevăr și în ședință la fel de atent ca și după aceea. Mai mult decât atât,
înregistrările presei audio și video nu sunt întocmai cu procesul și încă o dată vă
rog să vegheați asupra acestui lucru, mai mult decât atăt ceea ce Primarul aici de
fața nu a … ceea ce a spus dumnealui nu se regăsește în procesul verbal și sunt
cazuri și cazuri. Dacă luați un pic în urmă și vedeți celelalte ședinte ordinare la
care am participat de multe ori nu am fost de acord cu procesul verbal, nu trebuie
cred ca noi să invocăm unde pagina și când, nu s-a redactat întocmai. Consider
că există înregistrările după care și noi ne-am uitat de altfel, pentru că dacă mă
uit pe procesul verbal, nu pot să aud și a fost întocmai și ceea ce a fost scris aici.
In Primărie lucrează mai multe persoane asupra acestui lucru, 4 sau 5 persoane,
nu știu câte, tocmai, mi se pare normal să aveți și înregistrarea video dacă cumva
dă rateuri acele stenograme. Mulțumesc”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani,
„trebuie să răspund numai puțin... eu vă mulțumesc pentru rolul activ pe care îl
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manifestați astăzi. Este corect ca la prima ședință ordinara să supun atenției
dumneavoastră și votului, procesul verbal al ședințelor anterioare. Lucrul sau
dialogul acesta nu s-a întâmplat pînă acuma deși vă întreb la fiecare ședință, aveți
observații pe marginea procesului verbal. Haideți să fim punctuali sau sa ne
referim la procesul verbal al ședinței anterioare pentru că dacă facem trimitere la
începutul mandatului sunt aproape 2 ani de zile nu știu la care ședință va referiți,
nu exclud posibilitatea să greșesc, să omit sau să nu fiu atent la tot ceea ce se
întâmplă, pentru că haideți să fim sinceri cu noi, sunt anumite momente în ședință,
în timpul ședinței în care nu mai seamănă a ședință, dar.. iar ma întorc la calitatea
mea, nu pot să vă cenzurez, să vă temperez într-un fel sau altul vă faceți treaba
cum credeți de cuviință, iar posibilitatea pe care legiuitorul a gândit-o în astfel de
situații este ca la prima ședința când teoretic, nu întâmplător, la începutul ședinței
se discută cu calm ceea ce s-a întâmplat la ședința anterioară. Așadar eu înțeleg
că sunt poate inadvertențe cu ceea ce au surprins camerele, amintiți-vă că am avut
o pauză sau două chiar, momentul în care am ieșit în pauză sau ați iesit în pauză
dumneavoastră consilierii locali iese diferit, nu sună clopoțelul la noi și pleacă la
fără zece punct toată lumea din sală. Momentul plecării, momentul venirii este
diferit de asta zic că este corect dacă sunt observații pertitente spuneți-mi le trec
în procesul verbal, și mergem mai departe. Domnul consilier Radu Nițu”.
Domnul consilier Radu Nițu „domnul secretar și eu aș vrea să spun câteva
cuvinte pe această temă, este adevărat or fi ceva probleme, dar problemele acestea
sunt generate de către noi. Dacă o luăm așa să fim corecți și cinstiți noi le generăm
nu ... Prima problemă este următoarea și care eu în calitate de președinte de
ședință și în mandatul anterior și acum în cei 2 ani de zile se pare că noi nu ridicăm
mâna când ne rugăm să ridicăm mâna, nu la toate proiectele ridicăm mâna. Deci
asta necesită din partea fiecărui consilier local să ridice mâna, să voteze în
cunoștință de cauză asupra proiectului respectiv și v-aș ruga dacă ne facem un
proces fiecare de conștiință să vedeți că unii suntem departe de situația asta. Doi:
este necesar după părearea mea să reluăm un pic legea 215/2011 cât și
regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local unde să separăm
apele, proiectele de hotărâre sunt proiecte de hotărâri, discuțiile colaterale sunt
altele, la discuții care se fac la finalul ședinței de Consiliu Local. Haideți să nu le
amestecăm că în general am amestecat aceste probleme și de aici ies tot felul de
discuții care nu pot fi prinse și alte aspecte colaterale care nu au dus la proiecte
de hotărâri și au dus la alte situații care nu ne sunt nouă demne să spunem așa
ceva și nici nu ... și nici noi în calitatea noastră de consilieri locali. Eu consider
că discutăm proiectele, discutăm pe proiecte, nu discutăm alte lucruri care nu
aparțin de proiecte. Este perfectibil ce a spus fiecare, trebuie fiecare să ne facem
o autoevaluare și cred că putem merge împreună și putem continua ședinta zic eu
că este suficient cât am discutat. Mulțumesc”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani „bine
cu toate discuțiile sau ... vă rog domnule consilier Tănase”.
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Domnul consilier Tănase Neculai „eu vreau să spun că l-am ascultat cu
foarte mare atenție pe domnul Radu Nițu și nu a spus absolut nimic, dar nimic nu
a spus, deci ... a spus ceva acolo chiar n-am înțeles-o, a întors-o sau că nu este de
vină ăla, normal că aici este vina, asta-i clar. O știam, știam ce vroiați să spuneți
acuma, mai repetați încă o dată ce vreți să spuneți că n-am înțeles, că ați luat
cuvântul... și în afara de asta ce spunea domnul viceprimar că este o sinteză
domnule de unde le inventați pe astea, sinteze... dar noi facem povestiri aicea,
facem... Doamne Ferește”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani,
„domnilor consilieri...”
Domnul consilier Tănase Neculai „cine a mai văzut așa ceva. Veniți cu tot
felul, cu invențiile dumneavoastră, domnilor suntem într-o formă democratică,
într-un forum serios aici nu? sinteze, povestiri rezumate ce facem aici ...”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani,
„suntem în situația în care pe bandă se aud mai multe voci ce ar trebui să
înregistrez? Tot... credeți dumneavoastră că se poate suprapune și disjunge fiecare
voce. Bun. Considerăm că procedura prealabilă a fost parcursă v-ați exprimat cu
privire la opinii pro și contra cu cele semnalate astăzi coroborat cu procesul verbal
care conține 64 de pagini și care v-au fost trimise în timp util într-un format sau
altul acceptat sau mai puțin acceptat, supun la vot acest proces verbal, cine este
pentru? Abțineri”?
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani cu 11
voturi pentru și 9 voturi împotrivă din partea următorilor consilieri locali: Bîrsan
Costel, Dobre Alin – Claudiu, Ciocoeaș Laura – Mihaela, Buzoi Dan,
Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu – Dumitru,
Tănase Neculai, Filimon Ionuț procesul verbal a fost adoptat.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani, îi dau
cuvântul domnului președinte de ședintă Mihai Nedelcu.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “mulțumesc domnule
secretar, bună ziua domnule Primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați
invitați ai mass – media văd că în continuare … probabil ca să închei pentru că
nu am vrut să vă întrerup, dacă oi fi greșit nu contest, probabil că oi fi spus că a
trecut sau nu a trecut și s-a consemnat altfel, important este că chiar dacă eu am
greșit posibil, nu-mi dau seama, nu am ascultat înregistrarea chiar există
posibilitatea să fi greșit să mă fi gândit eu la altceva nu are importanță atâta timp
cât ați făcut un imens circ și o imensa panaramă în acea ședință mi-e greu să cred
că cineva .. orice om normal poate la un moment dat poate să nu greșească, este
posibil să fi greșit, îmi cer scuze, important e că nu a trecut proiectul și că puteți
sta în sală făcând circ și panaramă în continuare neputând fi cumva sancționați
mai aspru și chiar mi-aș dori de acuma în colo să ridicați mâinile efectiv cum a
spus domnul consilier Radu Nițu corect cum trebuie nu unul să se gândească la
altceva și după aceea să profite de o neatenție și să sariți ca arși. Oricum îmi cer
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scuze e posibil să fie, o sa ascult și eu înregistrarea o să văd și înregistrările video
și data viitoare vom discuta. Mulțumesc”.
Vom discuta ordinea de zi. Dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi. Vă
rog domnule Primar.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “bună ziua doamnelor și domnilor
consilieri, referitor la ordinea de zi de astăzi am de propus 3 proiecte în
completarea acesteia.
Proiecte în completarea ordinii de zi:
1. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.163/2010 privind
vânzarea fără licitație publică, a terenului în suprafață de 80,75 mp. situat
în Focșani, str.Alexandru Vlahuță nr.18, județul Vrancea, T.189, P.10224
ce apraține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul
Marian Oprișan;
2. proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.162/2010 privind
vânzarea fără licitație publică, a terenului în suprafață de 70,12 mp. situat
în Focșani, str.Alexandru Vlahuță nr.18, județul Vrancea, T.189, P 10224
ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul
Marian Oprișan;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 40,50 mii lei din
bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2018 pentru derularea
proiectului educational “Grădinița de vară-02.07-31.08.2018”;
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “mulțumesc domnule
Primar dacă mai sunt și alte observații, vă rog domnule consilier Tănase Neculai”.
Domnul consilier Tănase Neculai „deoarece aceste 3 proiecte care le-a
enumerat mai înainte domnul Primar au fost introduse pe ordinea de zi înainte de
a începe ședința, neavând posibilitatea de a ne documenta, noi nu o să... o să ne
abținem la aceste proiecte, nu suntem de acord, o să facem doar o excepție cu
Grădinița de Vară. Am văzut că este o urgență acolo și acest proiect o să-l
acceptăm în discuție. Mulțumesc”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “bun vă mulțumesc, dacă
mai sunt alte discuții. Vă rog domnule consilier Iorga”.
Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu “referitor la ceea ce a spus colegul
nostru domnul Tănase l-aș ruga să citească măcar titlul proiectului este vorba de
modificare, de îndreptare de eroare materială, de o HCL de consiliu local din 2010
deci terenul acesta a fost vândut, este intabulat, dar este intabulat greșit, vă rog
frumos poate aveți un minuțel timp să vă uitați măcar la titlu”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “da domnul consilier vă rog.
Domnul consilier Tănase Neculai, deci cu parere de rău la alte proiecte
similare nu l-am văzut pe domnul viceprimar să se zbată atât. Nu avem nimic cu
aceste proiecte, dar trebuie să le citim, le introducem luna viitoare și nu-i nicio
problema. Nu are rost să facem atâta loby, e vreo urgență... e vreo... „
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Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “mulțumesc domnule
consilier, este suficient. Nu mai sunt discuții și se supune la vot amendamentul
domnului Primar sau ordinea de zi în integralitate, cum doriți să procedăm”?
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, nu mai sunt discuții și se
supun la vot cele 3 proiecte de hotărâre în completarea ordinii de zi. Se adoptă cu
11 voturi pentru și 9 abțineri din partea următorilor consilieri locali: Bîrsan
Costel, Dobre Alin – Claudiu, Ciocoeaș Laura – Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu
Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase
Neculai, Filimon Ionuț. Proiectele de hotărâre au fost introduse pe ordinea de zi.
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: Bîrsan Costel,
Dobre Alin – Claudiu, Ciocoeaș Laura – Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana
– Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase
Neculai, Filimon Ionuț.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: Se prezintă punctul
numărul unu de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 212/2018 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Branșament electric subteran pentru imobilul Staționar câini fără stăpân și
animale de companie”. Dacă sunt discuții?
Domnul consilier Tănase Neculai: „aș vrea ca să-mi explice domnul Primar
de ce se face această lucrare de branșament, adică să ne explice că și pînă acum a
avut nevoie de curent nu? să ne dea câteva explicații”.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă, “o să vă dau în scris răspunsul”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “deci veți primi răspunsul
în scris”.
Domnul consilier Tănase Neculai „stați un pic eu mai am de primit vreo
câteva răspunsuri și nu mi-ați dat niciodată domnule Primar. Deci eu am de
exemplu, cel cu 7 miliarde de la Teatru care nici acuma nu mi-ați dat răspunsul
în scris. Să nu ne batem joc unul de altul că dacă vreți bătaie de joc, că acolo se
poate ajunge foarte ușor nu este bine. Acolo se poate ajunge foarte ușor haideți
să fim serioși, am pus o întrebare și este foarte simplu să-mi răspundeți, nu am
pus-o ostentativ. Pur si simplu pentru a vedea despre ce este vorba”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “domnul consilier fiecare
dacă consideră că vă poate da în scris, vă dă în scris. Nu trebuie să obligăm pe
nimeni. Da”?
Domnul consilier Tănase Neculai „dar nu înțelegeți că nu am primit
niciodată nimic în scris”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “nu este problema mea și
nu face parte din discuția de ședință”.
Domnul consilier Tănase Neculai „nu este problemă”?
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “nu “
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Domnul consilier Tănase Neculai „a ... bine atuncea, am înțeles exact cum
am spus luna trecută că proiectele trec, deci luați așa în derâdere aceste ședinte
am înțeles. Acesta este respectul pe care îl aveți față de focșăneni”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “domnule consilier nu
consider lipsa de respect dacă vi se dă răspunsul în 30 de zile de ce nu aveți
răbdare”?
Domnul consilier Tănase Neculai „dar nu întelegeți, ce nu ați înțeles eu nu
am primit aceste răspunsuri, de luni de zile, ală cu 7 miliarde la Teatru unde este”?
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “nu este datoria mea să știu
eu dacă ați primit sau nu”.
Domnul consilier Tănase Neculai „de acu 6 luni”
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “îmi pare rău … domnul
consilier Filimon, vă rog”.
Domnul consilier Filimon Ionuț „vă mulțumesc domnule președinte. Nu este
vorba că vrem să creăm discuții sterile faptul în sine că se cheltuie niște bani cu
siguranță și cetățenii care urmăresc această ședință vor să știe detalii despre acest
proiect, ca și colegul meu de asemenea tot am primit răspunsuri în scris de luni
de zile și tot nu a mai venit. Mulțumesc”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “bun vă mulțumesc,
domnule Bîrsan”.
Domnul consilier Bîrsan Costel „mulțumesc domnule președinte, vis a vis
de aceste răspunsuri în scris, vreau să vă spun că este o miștocăreala de zici că nu
este adevărat, pai noi întrebăm una și ne răspunde alta. Noi întrebăm pe Primar,
pe Consiliul Local, cosiliul local cei îndreptătiți și noi primim răspunsuri ba de la
Piață, ba de la Direcția de Dezvoltare și Servicii Publice, total ... total în afara
subiectului, în afara întrebării. Păi sigur că este ușor să scapi de răspunderi și să
spui da îți trimit în scris, a trecut valul sigur oamenii nu primesc răspuns, nu se
știe ce se întâmplă și mergem înainte tot așa. Așa că domnule președinte...”
Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu “nu este frumos că intervin… ați
primit răspunsul da? Le-ați primit? Da”.
Domnul consilier Bîrsan Costel „da le-am primit. Știti cum ca și cum aș
întreba cei cu Prefectura, și îmi răspunde da e la Primărie. Stați un piculeț hai să
răspundem la obiect dacă avem respect unii față de alții și într-un termen
rezonabil, eu pentru interpelările pe care le-am avut în ședintele trecute nici în
momentul de față nu le-am primit. Sigur că este ușor să spui da, iți dau în scris,
dar măcar și acel dat în scris să fie la obiect și să fie răspunsul dat și semnat de
cei competenți”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “bun vă mulțumesc,
domnule Primar”.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “răspunsul îl aveți în raportul care
este anexat la Proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “o rugăminte domnilor
consilieri”.
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “o rugăminte domnilor consilieri
citiți rapoartele care sunt anexate, pentru ce mai discutăm, stăm să pierdem
vremea numai de dragul de a discuta în fața camerelor de luat vederi. Pentru că
la comisii dumneavoastră nu ați pus nicio întrebare. Au fost colegii de specialitate
în sală, dar eu nu trebuie să fiu în sală”.
Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “la comisii dumneavoastră nu
ați fost prezent”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “vă rog frumos să-mi cereți
permisiunea domnișoară încă o dată vă rog frumos să nu vă mai exprimați fară
acordul meu”.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “apropo de calitatea transcrierii
proceselor verbale și a discuțiilor purtate în cadrul ședinței, normal că nu o să
poată niciodată să reproducă fidel ceea ce se discută în cadrul ședinței pentru că
de fiecare dată mai ales când vorbesc eu anumiți consilieri locali vorbesc în timp
ce vorbesc și eu și normal că nu o să se poată transcrie. Iar în ceea ce privește
acest proiect de hotărâre domnul consilier este răspunsul dat în raportul anexat la
proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “sincer m-aș bucura dacă
ați fi atenți la fiecare raport nu la anumite raporturi și le studiați cu atenție și vă
împăunați aici în fața camerelor că vai ce le-am studiat și vai ce le-am mai pătruns.
Ar fi mai bine totuși ca să nu se mai nască astfel de discuții … domnul consilier,
nu stați cu mâna ridicată să știți ca v-am observant, să căutați să le citiți apoi să
le întelegeți și după aceea să vă exprimați. Dacă mai sunt discuții pe marginea
acestui proiect, doar pe marginea acestui proiect, mulțumesc. Domnul consilier
Tănase”.
Domnul consilier Tănase Neculai „să știți că noi am venit cu toată buna
credință să votăm acest proiect, știu am citit ce scrie în raport, lua curent de la
Comat, acuma vor... era bine ca domnul Primar să ne explice deci nu a fost nici
cea mai mică rea intenție, doar să ne explice. Este o vorba de o sumă de 271 mii
lei, care noi trebuie să știm cum se cheltuiesc acești bani și cetățenii în general.
Ce era mare lucru să povestiți ce se întâmpla acolo cu acest branșament. Deci noi
nu putem să votăm așa ceva în condițiile în care dumneavoastră nu vreți să ne
dați câteva explicații corecte deci nu-i vorba... repet nici nu am vrut să vă jignesc
nici nu am vrut să discut așa... să vă inoportunez, era simplu, da ... văd rea voință
asta e”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “domnul consilier Bîrsan”.
Domnul consilier Bîrsan Costel, multumesc „domnule președinte noi nu
punem aici întrebări nici să le punem, nici că n-avem ce să facem acasă, nici ca
venim aici la răcoare că este cald afară. Poate punem niște întrebări care sunt puse
de cetățeni, noi avem niște numere de telefon, da... dna Bojoaică nu râdeți, pe
mine chiar mă sună lumea să stiți. Și mă întreabă și eu la rândul meu vă întreb pe
dumneavoastră. Păi dacă dumneavoastră nu vreți să răspundeți la asemenea
întrebări, cetățenii cum află răspunsurile explicați-mi și mie domnule președinte”.
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Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “simplu dumneavoastră ați
putea să vorbiți altfel în sensul că domnule am citit în raport aia… aia… văd că
nu se discută despre asta, dumneavoastră … dar nu dumneavoastră personal în
general puneți niște întrebări cum să vă spun eu, nedocumentate din cauza
faptului că nu citiți rapoartele că nu vă documentați și atunci răspunsul aflânduse în interiorul hârtiilor pe care le primiți sau mailurilor pe care le primiți, atunci
ce reacție să avem dacă dumneavoastră faceți niște discuții numai de dragul de a
fi făcute cu toate că răspunsurile sunt și se regăsesc în rapoarte despre asta este
vorba. Vă mulțumesc”.
Domnul consilier Bîrsan Costel „îmi permiteți să vă răspund scurt. Domnule
președinte păi cetățenii care ne întreabă pe noi și noi trebuie să le răspundem, noi
ce le spunem, citiți rapoartele. Deci cetățeni dacă aveți ceva nelămuririri, citiți
rapoartele vă rugăm”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “nu domnule
dumneavoastră citiți rapoartele v-am explicat … citiți rapoartele”
Domnul consilier Bîrsan Costel „domnule eu am citit rapoartele și citesc
rapoartele”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “citiți rapoartele, înțelegețile și abia după aceea …”
Domnul consilier Bîrsan Costel „dar aceste întrebări sunt puse pentru
lămurirea cetățenilor sau celor care sunt curioși”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “eu v-am spus în general
da… da în general dumneavoastră nici nu citiți rapoartele, cum greșește cineva
cum săriți, dar în rest nimic și nu este prima oară, ci de 2 ani de zile și când era
domnul Matișan vă atrăgea atenția și vă învăța să vă uitați pe rapoarte, vă învăța
să vă uitați pe hârtii, vă învăța să citiți legile și a plecat dumnealui v-a lăsat de
învățat”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “supunem la vot proiectul
numărul unu…”
Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “mulțumesc domnule
președinte de ședintă vă rog să fiți puțin mai atent, ați spus că de 2 ani de zile noi
nu citim… nu știm să punem întrebări pertinente”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “dacă faceți referire la
subiectul numărul unu …”
Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “exact la subiectul numărul
unu, la proiectul numărul unu, ideea este în felul următor vreau să vă atrag atenția
că de foarte multe ori în diverse ședințe de consiliu local, ordinare, extraordinare
am atras atenția atât celor de față, consilierilor, primarului, aparatului de
specialitate cu diverse inadvertențe în proiecte. Erori materiale, lucruri care se
puteau face, care lipseau cu desăvârșire, lucururi neredactate corect, gândiți-vă că
au fost …. Lăsați-mă să vorbesc… au fost momente în care am pus întrebări și nu
a știut nimeni să ne răspundă nu nouă, ci cetățenilor, mulțumesc”.
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Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “da mulțumesc” nu mai sunt
discuții și se supune la vot proiectul numărul unu și nu se adoptă cu 10 voturi
pentru și 10 abțineri din partea următorilor consilieri locali: Bîrsan Costel,
Dobre Alin – Claudiu, Ciocoeaș Laura – Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana
– Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase
Neculai, Filimon Ionuț, Iorga Marius Eusebiu.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “deci în celălalt caz era
ridicarea mâinii sus…aici a întârziat cu ridicarea mâinii sus”
Domnul Iorga “eu am votat”
Domnul consilier Filimon Ionuț “domnul președinte … “
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “spuneți domnule consilier”
Domnul consilier Filimon Ionuț “v-am rugat la momentul potrivit să
repetăm procedura de vot”
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “dar nu am repetat nimic
acum”.
Domnul consilier Filimon Ionuț “nu domnule … era o chestie similară ce sa întâmplat acuma cu colegul meu”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “dumneavoastră râdeți la
mine deci iar erați în cunoștință de cauză, nu pot să cred că dumneavoastră veniți
la ședințe și nu sunteți în cunoștință de cauză a ceea ce faceți, adică eu cred că
sunteți un om foarte responsabil”.
Domnul consilier Filimon Ionuț “ceea ce au spus colegele mele vis a vis de
procesul verbal astăzi să știți că într-adevăr ceea ce a spus și domnul secretar era
cu un vot în plus erau de fapt cu 2 sau 3 nu mai rețin exact, dar am trecut peste
acest subiect”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “e posibil, bun …”
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “dă curs citirii punctului 2
al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local
al municipiului Focșani nr. 82/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Locuri de joacă în Zona Gară și Cartier
Mîndrești” - municipiul Focşani, judeţul Vrancea, cu modificările și completările
ulterioare”.
Dacă sunt discuții?
Domnul consilier Tănase Neculai „am văzut că în decursul timpului suma
alocată acestui proiect s-a cam dublat și vroaim să știm din ce cauză s-a ajuns la
asemenea sume nu că proiectul nu ar fi bun, în afară de asta domnul Primar ne-a
spus în nenumărate rânduri când am avut inițiative de a repara sau de a face locuri
de joaca că nu v-a folosi bani de la bugetul local, ci fonduri europene. In
momentul de față nu s-a accesat niciun euro la nivelul Primăriei Focșani și sunt o
grămadă de bani care este foarte bine că se fac aceste grădinițe ... dar se puteau
folosi în altă parte, să se facă străzi de exemplu, spital sau cum spunea domnul
viceprimar că vroia să bage excavatorul să înceapă spitalul. Asta este întrebarea
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mea domnul Primar s-a dublat suma aproape dacă vreți să ne explicați din ce
motiv, acolo da ni se prezintă niște cifre dar totuși ...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “scrie în raport. Citiți vă rog doar
prima frază”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “da domnișoara consilier”.
Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “printre altele întrebarea
colegului meu și repet a fost când la Focșani se vor atrage Fonduri Europene
domnule Primar? Știm că avem un departament care funcționează în acest sens și
este la o capacitate dublată față de atunci când ați venit dumneavoastră în
Primărie. Mulțumesc”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “da o să primiți răspunsul
la diverse. Vă rog domnule consilier Bîrsan”.
Domnul consilier Bîrsan Costel „mulțumesc că m-ați văzut că am ridicat
mâna dar la început. Referitor la acest proiect a punctat colegul meu domnul
Tănase într-adevăr s-au dublat sumele, pe de altă parte, iarăși mă uit la obsesia
mea, proiectarea, inginerie și studiu de teren. O sumă de exemeplu pentru la
Mîndrești, 200 milioane de lei vechi, și ne întrebăm și noi ce înseamnă
proiectarea. Păi proiectarea este disponibilitatea Primăriei de a arunca 200
milioane de lei vechi pe 2 zile de muncă. Asta înseamnă proiectarea. Da. De a
arunca banii în vânt. De asemenea studiul de teren, păi este un teren de 500 metri
pătrați ce mari studii trebuie să facă acolo doar nu face un zgârie nori. Apare iarăși
la indicatori inginerie. Ce inginerie să fie oameni buni pentru un loc de joacă?
Doar o inginerie financiară să înțeleg că este altceva ce poate fi? Da. Alt aspect
cheltuieli pentru relocare utilități. Păi ce utilități se relocă la Mîndrești. Domnul
Nițu stiți cumva dumneavoastră? Ce utilități se relocă la Mîndrești”?
Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu “apă, canal … “
Domnul consilier Bîrsan Costel „da, dar sub terenul acela nu este canalizare?
Domnul avocat dacă nu vorbiți ... dacă nu știți atunci păstrați liniștea în sală.
Mulțumesc. Așa mă iertați vă rog mi-au scăpat câteva puncte de vedere apropo
de Mîndrești. Același proiect nu prezintă costuri detaliate, am mai discutat noi în
asemena ședințe. Uitați ce spune aici: 10 bucăți băncuțe, 5 coșuri de gunoi, 2
pergole, 2 nu știu de care ... da nu se spune pe fiecare în parte prețul, nu ar trebui
să-l știm sau ne trezim ca la celelalte locuri de joacă, el făcea nu știu cât în
magazin 10 milioane de lei vechi și noi îl cumpărăm cu 40 milioane lei vechi. Nar trebui să fie specificat costurile detaliate la aceste proiecte să știm și noi cât ne
costă? După aceea la acele locuri de joacă care s-au mai montat în Focșani s-au
mai realizat în Focșani acele topogane, căsuțe și așa mai departe. Păi au fost de
unică folosință, în 2, 3 săptămâni s-au scorojit, inclusiv domnul Primar a remarcat
acest lucru”.
“S-au distrus s-au scorojit nu că le-a distrus cineva, domnul Primar ele trebuie
să fie … asemenea piese trebuie să fie rezistente la intemperii în momentul când
sunt montate afară …. O fi domnul Primar … poate aveți dreptate dar dacă se
scorojesc, se îngălbenesc, se înconvoaie e clar că materialul nu este tocmai corect
21

pentru funcționarea în spații deschise, în spații atmosferice unde este ger, zăpadă,
ploi, ultraviolete și așa mai departe. Tot referitor la Mîndrești dacă tot a venit
vorba de Mîndrești și îmi permiteți domnule să fac o mică divagație, există un
morman de pământ la Mîndrești de câțiva ani buni, la intrare în Mîndrești a fost
pus acolo de nu știu câtă vreme și nu mai interesează pe nimeni nimic de el. Este
domnule? dinspre Suraia. Tot acolo la aceeași intrare este o mizerie de nedescris,
un focar de infecție de nu vă imaginați tot spuneați că umblați domnule Primar,
că umblați seara, v-am mai spus și în ședința trecută vă rog eu frumos să mergeți
și pînă acolo și dacă vreți putem merge împreună sa vedeți cu ochii
dumneavoastră la fața locului ce mizerie ce se întâmplă acolo și vă rog frumos
luați măsuri. Mulțumesc”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “mulțumesc. Domnule
consilier, dacă mai sunt alte discuții. Ințeleg că nu supunem la vot. Vă rog
domnule Primar”.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “domnule consilier Bîrsan ceea ce
spuneți dumneavoastră cu specificarea prețurilor pe fiecare obiect în parte care
va fi montat în cadrul acestor lucrări de amenajare a locurilor de joacă, nu poate
fi menționat în acest moment deoarece dumneavoastră votați o documentație
tehnico – economică nu un proiect tehnic de execuție cu detalii tehnice. In care
să avem specificat de care tip de băncuță este vorba, doar de o documentație
tehnico - economică prin care se proune amenajarea … în raport scrie … se
aprobă documentație tehnico - economică prin care se propune amenajarea
locurilor de joacă din cele două spații și se propune o anumită componentă a
acestor locuri de joacă, urmând ca la elaborarea proiectului tehnic de excuție și a
detaliilor tehnice de execuție să fie stabilite tipurile exacte de aceste mobilier …
obiecte mobilier urban și atunci vom stabi un preț exact. Pînă în acel moment noi
nu putem să facem o estimare globală și se aprobă indicatorii, estimarea se face
la suprafața, de aceea domnul consilier Tănase s-a mărit valoarea indicatorilor
tehnico - economici pentru că s-a identificat initial, dacă citeați raportul în 2016,
o zonă care era o suprafață mult mai mică în zona Colegiului Economic Mihail
Kogălniceanu, ulterior am constat că nu putem îndeplini condițiile din punct de
vedere al mediului și era un alt loc de joacă care era nedotat și neîngrijit, o
suprafață de 1000 metri pătrați la intersecția între Longinescu și strada Vîlcele și
de aceea inițial în 2016 s-a analizat pentru 500 metri pătrați, iar acum s-a analizat
pentru 1000 metri pătrați. De aceea a crescut, s-a dublat practic valoarea
indicatorilor tehnico economici. Avem stabilite aceste valori, avem depusă
documentația de către firma cu care am avut contract, urmează să scoatem la
licitație proiectare cu execuție. Vă mulțumesc”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “vă mulțumesc domnule
Primar să știți că rămâne valabil cu 5 minute da? S-a cam depășit termenul, deci
ori dumneavoastră ori domnișoara Dimitriu care doriți să vorbiți. Vă rog după
aceea supunem la vot proiectul”.
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Domnul consilier Tănase Neculai „deci vroiam să-i mulțumesc domnului
Primar că s-a obosit să ne dea explicațiile necesare și obligatorii. Noi ca și grup
de consilieri considerăm că acest, această construcție de locuri de joacă este
oportună însă nu ne putem ... costurile nu ni le putem asuma pentru că ... costurile
acestei investiții, nu ni le putem asuma aceste costuri da?, deci faptul că vrea să
se facă acest .... este foarte bine pentru copii, pentru că nu mai este niciun loc de
joacă pentru copii în orașul Focșani”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “domnul consilier am și eu
o întrebare”?
Domnul consilier Tănase Neculai „o să votăm acest proiect, dar nu ne
asumăm costurile care implică această investiție . Mulțumesc”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “întreb pentru un prieten
ceea ce ați spus dumneavoastră înainte cum ar putea fi scris în stenograme,
agramat, anagramat cum ar putea fi scrise, îmi pare rău întreb pentru un prieten,
nu pentru altceva …”
Domnul consilier Tănase Neculai „vă dau și răspunsul”
Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “nu uitați că nu a trecut
proiectul de data trecută, mulțumesc domnule președinte de ședință și nu avem 5
minute cum vreți dumneavoastră”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “dacă dumneavoastră
credeți că puteți …. Noi suntem la proiectul numărul doi, suntem la proiectul
numărul 2 eu nu vreau să vă cenzurez, suntem la proiectul numărul 2 puteți să
vorbiți… Ați ridicat mâna pentru sau împotrivă? V-am rugat de la început am
vorbit am votat pentru un anumit număr de minute, cine se abține, nu
dumneavoastră nu înțelegeți …deci v-am explicat că timpul a expirat s-a
terminat”.
Domnul consilier Bîrsan Costel „domnule președinte lăsați-ne să ...”
Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu”domnule președinte de ședință
dacă dumneavoastră periclitați această ședință ordinară, ca de fiecare data de când
sunteți președinte de ședință țin să vă aduc la cunoștință că încălcați vehement
statutul aleșilor locali și nu uitați lucrul acesta”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “eu respect un regulament
dumneavoastră nu îl respectați”.
Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “vă rog să mai citiți poate nu
stiți întocmai vroiam doar să precizez că ceea ce a afirmat domnul Primar ca
lămuriri aduse colegilor o să-l contrazic eu puțin mai târziu. Mulțumesc”.
Domnul consilier Bîrsan Costel „domnul președinte ... „
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “și asta avea rost, avea
legătură în intervenția dumneavoastră acum, asta o puteați spune când vă venea
rândul la proiect. Da domnul consilier”.
Domnul consilier Bîrsan Costel „domnule președinte, domnule Primar, dacă
acele obiecte de joacă nu pot fi detaliate ca și preț aici în documentația tehnică
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avem procurarea echipamente dotări și suma de bani. Păi atunci cum s-a ajuns la
această sumă dacă ele nu se știu cât costă”?
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “sunt standarde de cost la metrul
pătrat”.
Domnul consilier Bîrsan Costel „nu cred că un teren de joacă este la
standarde de metrul pătrat domnule Primar, un topogan poți să-l pui în 5 metri
pătrați, alt topogan poți să-l pui în 2 metri pătrați cum să fie la metrul pătrat,
trebuie să fie pe obicet, ce acolo este gresie, faianță, este marmură de pus pe jos,
sunt pavele? Păi vedeți că nu stau în picioare explicațiile dumneavoastră”.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “vă pun la dispoziție dacă vreți
după ședință standardele de cost pe care domnul Ministru al Finanțelor Publice a
declarat că le va elimina, pentru că aici am ajuns datorită acestor standarde de
cost, să punem niște standarde care uneori duc … dacă vreți să vă spun pentru
dumneavoastră și v-am mai spus-o duc la niște indicatori tehnico - economici
subevaluați raportat la valoarea manoperei actuale, ceea ce a condus foarte des la
neparticiparea niciunui constructor sau proiectant la licitațiile organizate de
Primăria Municipiului Focșani. Și vă pot da exemple câte doriți dumneavoastră,
deci aceste standarde de cost nu mai reflectă realitatea sunt undeva din 1981, iar
aceste standarde de cost pe care noi le utilizăm, nu noi, ci proiectanții cei care
elaborează documentațiile tehnico econmice sunt obligați să le utilize și nu mai
reflectă realitatea și stiți foarte bine că lucrați în domeniul de producție și
manopera a crescut foarte mult. Din acest motiv vă dau câteva exemple. Nu am
avut participare la licitație la amenajarea pe verticală a parcării și a căii de acces
în cartierul Brăilei, de fapt Democrației, nu am avut participare la licitație la
amenajarea Piațetei de la Balada, unde nu am mai avut participare? N-am avut
participare la amenajarea și sistematizare pe verticală la curtea Colegiului
Național Unirea, la clădirea Vămii de asemeni știți că am preluat o clădire de la
Anaf, unde dorim să facem un punct de lucru pentru impozite și taxe, nu am avut
participare nici la acea licitație. Astea sunt condițiile, noi am tras un semnal de
alarmă, domnul ministru Teodorovici împreună cu doamna Prim Ministru au
preluat aceste doleanțe ale tuturor primarilor care am fost prezenți la ultima
ședință și au spus că vor scoate aceste standarde de cost printr-o hotărâre de
guvern. Pentru a putea să ne raportăm la valorile de piață. Vă mulțumesc”.
Domnul consilier Bîrsan Costel „dacă îmi permiteți 5 secunde cu tot
respectul, dumneavoastră aveți dreptate că nu se prezintă dar, problema nu este
aici. Standardele de cost pentru că discutăm de costuri. Am mai discutat și în
particluar și în aceste ședințe. Păi cum Dumnezeu se explică întotdeauna la
Primărie sunt de 3, 4, 5 ori mai mari decât în mediul privat și totuși nu sunt
participanți cum susțineți dumneavoastră. Problema nu este acolo, din punctul
meu de vedere și cum am discutat cu alți constructori din alte județe. Problema
este că nu vor să vină aici în Focșani, le este frică le este teamă. După cum știți
dumneavoastră reputația o construiești greu, o pierzi repede și o reconstruiești și
mai greu. Deci eu personal am discutat cu câțiva constructori și au spus că poate
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să le dea de 20 ori și aici nu vin pentru că sunt anumite probleme pe care nu pot
să le spun acum pentru că nu le pot proba dar ele există. Domnul avocat poate știe
că le comentează”.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “domnul consilier aveți perfectă
dreptate, dar știți de ce nu mai vin la Focșani, dintr-un singur motiv pentru că sunt
foarte exigent la calitatea lucrării, întrebați-l pe domnul viceprimar Iorga și
întrebați colegii din biroul de investiții de câte ori am întors constructorul la ANL
-urile din Democrației, de trei ori am fost personal și am verificat și verific fiecare
lucrare în parte. Și sunt foarte exigent și din cauza asta nu vin, probabil unii
consideră că dacă vin înseamnă că trebuie să-și bată joc de banul public. Eu nu
vreau să-mi bat joc de banul public, eu vreau să facem lucrări de calitate și niște
lucrări… iar dacă bineînțeles nu a fost în Sud nu știe că există un loc de joacă a
fost cel mai frumos Velo Park din România și vor mai fi locuri de joacă și se vor
mai amenaja locuri de joacă. Iată că avem acum 13 și cu încă 2 in total 15 locuri
de joacă pe care le aprobăm și este scoasă la licitație locul de joacă propus de
domnul consilier Dobre, Peneș Curcanul. Recunosc că a fost propunerea
dumneavoastră o propunere pertinentă am luat-o în considerare,â am procedat la
elaborarea documentației am scos la licitație, nu nu este rușine să recunoaștem
dacă veniți cu idei constructive”.
Domnul consilier Bîrsan Costel „domnul Primar dacă îmi permiteți chiar vă
felicit dacă este așa ... dumneavoastră dacă sunteți exigent mă bucur, dar exigența
dumneavoastră ar trebui să se vadă peste tot, uitați-vă la strada Magheru,
Dornișoarei, au început de 1 lună și jumătate lucrările și bat pasul pe loc”.
Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “deja trecem în alte discuții
…. domnișoara consilier Dimitriu vă rog”.
Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “vroiam să contrazic exigența
domnului Primar care nu este deloc așa, într-adevăr la Focșani există o bubă
extraordinar de mare, în ceea ce privește că nimeni nu se înscrie la licitație și este
un caz concret domnule Primar pe care îl stiți foarte bine, este o întreagă
corespondența în ceea ce mă privește cu Primăria, unde firme cu tot ceea ce le
trebuie să facă lucrări în diverse domenii au fost refuzate pentru că erau firme de
casă și o să vin cu acea dovadă, mințiți consilierii prin adresele pe care le dați
drept răspuns că aveți procedura deja începută în anumite lucruri, lucruri care știți
foarte bine că nu este așa și mă gândesc unde este exigența de care vorbeați. Și
da în ceea ce privește acest proiect că aveți 13, 15 locuri de joacă, domnule primar
le avem pe hârtie să spuneți că le avem în momentul când le aveți realizate. Și nu
uitați, nu vă mândriți cu un Velo Park unde ați jignit copii și părinții din
Municipiul Focșani care s-au dat cu rolele pe acel topogan. Dacă dumneavoastră
încercați măcar să vă dați cu rolele, să vedeți, dacă puteți ajunge pe topogan. Dacă
nu stiați de la încălțăminte se putea întâmpla lucrul acesta, mai ales că acelea sunt
de culori deschise, galben, roșu. Domnule Primar deci vă rog frumos exigența nu
merge, nu funcționează la dumneavoastră”.
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Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul doi
și se adoptă cu 20 de voturi “pentru”, devenind astfel hotarârea nr. 245
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Proiectul nr. 3,”proiect de
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Documentație
avizare lucrări de intervenție pentru realizarea obiectivului de investiții
„Amenajare locuri de joacă pentru copii în incinta grădinițelor, Iniţiator: Primar,
Cristi Valentin Misăilă.” Dacă mai sunt discuții pe marginea acestui proiect.
Domnul consilier Tănase…”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Mulțumesc. Eu voiam să vă spun că înainte
de a începe să spun despre aceste locuri de joacă de la grădinițe, că eu chiar am
fost acolo, domnule primar, în sud și am văzut personal. Dacă vă uitați pe camere
de luat vederi o să vedeți că chiar m-am uitat foarte atent. Dar asta nu e important.
E foarte bine să faceți cât mai multe locuri de joacă pentru copii și atunci copiii o
să vă mulțumească. Deocamdată, cum a spus și colega mea, sunt pe hârtie. Vizavi
de aceste locuri de joacă la grădinițe, eu vă spun că o parte sau o bună parte din
grădinițe au deja amenajate locuri de joacă. Acum eu nu știu cum o să faceți
dumneavoatră... o să le demolați pe alea, că sunt făcute recent de 2-3-4-5 ani. Sau
mă rog... cred că înainte de mandatul dumneavoatră, 3-4 ani, știu sigur. Domnul
Bacinschi, vă dau exemplu Grădinița 18 de exemplu, ca să vă dau ca exemplu.
Au amenajat acolo. Eu nu zic că e rău să faceți, dar... am fost în multe grădinițe,
inclusiv la Grădinița 18. Vreți să vă spun exact ora și data? Și nu vă place cum
arată acolo, nu? Bine...”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Sunteți într-o mare eroare,
domnule consilier.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Eu voiam să vă spun că.. eu nu zic că nu-i
loc de mai bine, eu n-am spus asta, dar sunt multe grădinițe care nu sunt prinse în
acest program și care...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Care? Dați-mi un exemplu.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Nu știu să vă spun exact numărul că nu le
știu exact după număr și în afară de asta, eu vă spun...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”În afară de Grădinița numărul 2 care
nu are suprafața disponibilă de teren și la Mândrești unde nu avem copii, sau sunt
foarte puțini copii...”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Eu voiam să vă spun vizavi de suma care o
investiți acolo. E foarte bine că investiți această sumă, dar iarăși repet, ați angajat
la biroul de investiții cu fonduri europene o grămadă de personal. N-ați atras
nimic. Oamenii aia cum își justifică banii și salariile care sunt și mai mari cu 75%,
cum se justifică, când dumneavoastră nu atrageți niciun euro?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”De unde 75%?”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Așa știu că au salariul mai mare. Poate
greșesc aici, nu vreau să insist, dar știu că au salariul mai mare.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vedeți că faceți niște acuzații
nefondate?”
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Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule primar, nu fac nicio acuzație, ați
făcut multe angajări la acest compartiment. E adevărat?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Câți euro ați atras dumneavoastră pentru
investiții în Focșani?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vor fi, vor veni.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Lăsați că asta spuneți de la început, spuneți
că vor fi, vor veni. Parcul Bălcescu ați spus că-l faceți cu fonturi europene, nu-l
faceți.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”N-am spus niciodată că-l fac cu
fonduri europene.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Cum? Noi am insistat să-l facem cu fonduri
de la Primărie, dumneavoastră ați spus nu, domnule, am eu proiecte cu fonduri
europene, anul trecut, îmi aduc aminte perfect că am avut aceeași discuție.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Sunt cu fonduri de la Guvernul
României, dar nu mai are importanță.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Faceți la Guvernul României, numai faceți
ceva că până la urmă n-ați făcut nimic în afară de velodromul ala care, mă rog, e
frumos, sunt câțiva... parcul tematic cum îi spuneți dumneavoastră, ați asfaltat o
suprafață, ați făcut frumos acolo, dar este insuficient la un oraș ca Focșani.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da... nu face obiectul discuției, dacă
tot m-ați întrebat, vă spun doar atât, că avem câteva lucrări importante deja depuse
la Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila și este vorba despre creșterea
eficienței energetice la 20 de blocuri din care... da, pe fonduri europene. Asta este
procedura, noi ne-am făcut treaba. Așteptăm acum semnarea cererii de finațare și
apoi să scoatem la licitație și vom atrage fonduri.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Numai să nu fie în 20 20, eu asta îmi
doresc.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”6 unități de învățământ mai au puțin
și semnază contractul de finațare pentru, tot așa, pentru creșterea eficienței
energetice, care sunt tot pe fonduri europene. Urmează să depunem în curând
proiectul care sigur n-o să vă convină dumneavoastră, asta o să fie o altă discuție...
Domnule, astea au fost termenele conform legii și conform ghidului de finanțare,
nu puteam să sărim. Dați-mi exemple de orașe din țară, municipii de județ care
au făcut pe axa 4.1 vreo tragere de fonduri. Domnișoară... e tragere de fonduri.
Mie așa îmi place... îmi pare rău. Da... și în continuare, mai sunt foarte multe
proiecte care vor fi pe fonduri europene, dar se lucrează. Într-adevăr, nu se văd
documentele, nu se văd deocamdată, dar vă invit o dată la biroul de fonduri
europene să vedeți documentațiile toate, dacă chiar sunteți interesați să vedeți cât
muncesc acești colegi.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Suntem interesați, dar e teorie până acum.
Vrem să vedem ceva practic, nu teorie, așa...”
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Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Timpul a cam expirat, îmi
pare rău domnișoara Dimitriu și domnule consilier, timpul a expirat. Șeful
dumneavoastră... da, supunem la vot proiectul numărul 3.”
Domnul consilier Filimon Ionuț: “Domnule președinte, lăsați-mă să...”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”A, da dumneavoastră, stați
așa că... îmi cer mii de scuze.”
Domnul consilier Filimon Ionuț: “Domnule președinte, vă rog frumos, haideți
ca să nu ne mai...”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Domnule consilier Bîrsan,
înaintea dumneavoastră a vorbit, nu, nu domnule consilier Bîrsan, domnul Tănase
împreună cu domnul consilier au ridicat mâna în același timp.”
Domnul consilier Filimon Ionuț: “Observ că pe mine nu mă vedeți și nu știu de
ce.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Domnule, stați și
dumneavoastră mai în față.”
Domnul consilier Filimon Ionuț: “Vreți să stau în fața dumneavoastră acolo?”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Domnul consilier Bîrsan o
secundă în spatele domnului Tănase, să știți că sunt foarte vigilent. Vă rog,
domnule consilier Bîrsan.”
Domnul consilier Filimon Ionuț: “Aștept să-mi dați cuvântul după aceea.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc, domnule președinte. Nu-i chiar
așa, că nici pe mine nu m-ați văzut chiar dacă sunt în față.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Eu chiar v-am văzut.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Înseamnă că ați vrut intenționat să treceți
peste...”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Dar am vrut să văd... am
analizat întâi cine a ridicat primul mâna.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Am înțeles, bine. Ceea ce vreau să spun este
următorul lucru și aș vrea să-l întreb pe domnul primar. Care este stadiul petiției
cetățenilor din Bulevardul Republicii privind amenajarea unui loc de joacă? Și de
ce nu a transmis-o spre știință și examinare Consiliului Local? Mulțumesc.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Ați primit răspunsul.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi nu e la diverse, noi discutăm de locurile
de joacă din Focșani și acela e un loc de joacă, Focșani.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu face obiectul proiectului de
hotărâre.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Haideți că suntem la
grădinițe acum, după aceea ajungem și la școală generală și la liceu. Supunem la
vot...”
Domnul consilier Filimon Ionuț: “Domnule președinte, mă lăsați și pe mine?”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Da, scuzați-mă, mii de scuze.
Haideți, domnule Filimon, vă ascultăm.”
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Domnul consilier Filimon Ionuț: “Mulțumesc frumos. Asemenea și colegului
meu, dl. Bîrsan, chiar voiam să-l întreb pe dl. Primar de acel loc de joacă din
strada 1 Decembrie 1918, este un loc de joacă destul de măricel, în spatele
blocurilor și chiar aș vrea să-l întreb când are de gând să-l reamenajeze. Iar, vizavi
de exigența dumneavoastră, domnule Primar, am văzut și-n parcul tematic
imediat după ce plouă, se umple de bălți. Vă mulțumesc frumos. Eu am fost acolo
cu fiica mea și vă spun sincer, chiar nu se poate, nu poate să meargă nici cu
bicicleta pe acolo după ce plouă.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Da... răutăcios ca
întotdeauna. În afara subiectului iarăși ca întotdeauna...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Luna viitoare veți avea la mapa de
ședință un alt proiect legat de locurile de joacă, este vorba despre reabilitarea
tuturor locurilor de joacă ce se află inventariate în domeniul public și privat al
Municipiului Focșani. Acum vorbim de locuri de joacă din curtea grădinițelor, iar
proiectul pe care vi-l aminteam mai devreme vizează, repet, amenajarea tuturor
locurilor de joacă din Municipiul Focșani, este pe final și documentația tehnicăeconomică pentru aceste locuri de joacă. Iar, dacă vreți așa să mergem mai
departe, ideea noastră este ca aceste locuri de joacă să fie utilizate de toți copiii
din Focșani chiar dacă sunt în incinta grădinițelor, să fie utilizate și în afara orelor
de program a acestor grădinițe, pentru că trebuie să spunem foarte clar, aceste
locuri prezintă cea mai mare singuranță pentru copii, pentru că sunt îngrădite,
există personal de specialitate care poate să supravegheze modul cum ei se joacă,
chiar, de ce, nu într-o discuție cu doamna inspector general al Inspectoratului
Școlar, ne gândim să facem chiar niște programe educative în afara orelor de
program pentru aceste locuri de joacă. Vă mulțumesc.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc, domnule
Primar. Dacă domnișoara mai are de spus ceva pe proiect.”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Vă mulțumesc, domnule
președinte. Felicitări, domnule Primar că luna viitoare o să curgă lapte și miere.
Ideea este în felul următor. Eu am înțeles și cred că am înțeles cu toții și cetățenii
că este mai ușor să reabilitezi ceva ce există și nu e chiar conform standardelor,
decât să amenajezi locuri de joacă care nici măcar nu există în orașul Focșani, da?
Deci, gândiți-vă la un singur lucru, vă este mai ușor să spuneți că toți copii au
acces în incinta grădinițelor, decât să faceți locuri de joacă pe care le-ați demontat
și nu mai există, este vorba cartierului ANL Tineretului, de un an și jumătate, iar
copii de acolo sunt privați de acest lucru. Cum a spus și colegul meu și sunt
nenumărate locuri de joacă care zac de când ați venit la primărie. Și atunci am
înțeles ideea de ce ați vrea în aceste grădinițe să faceți acest lucru, pentru că este
mai ușor când ai ceva făcut de altcineva și să mai pui o floricică, un fluturaș...”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Bun, am înțeles.”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Toată treaba merge în continuare.
Mulțumesc.”
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Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Cum apare și în reclama
aceea, du bist răutăcioasă...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Ați citit dotările care s-au propus
pentru amenajarea acestor locuri de joacă?”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Diferența este că, domnule
Primar, noi chiar citim proiectele.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu știu, nu se vede...”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Greu e cu înțelesul...”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Din păcate pentru dumneavoastră
care uneori habar nu aveți ce inițiați.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”V-am mai spus, du bist
răutăcioasă. Da, mai avem până acolo. Supunem la vot. Cine este pentru,
împotrivă, abțineri. În unanimitate, cu 20 de voturi pentru, proiectul a fost
aprobat, devenid hotărârea numărul 246. Proiectul numărul 4, ”proiect de
hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focșani
în calitate de co-organizator al Olimpiadei Științe pentru Juniori - etapa națională,
care se va desfășura în perioada 22-27 iulie 2018; Inițiator: Primar, Cristi Valentin
Misăilă”. Dacă sunt discuții... da, domnule consilier.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte, putem să cerem o
pauză de cinci minute?”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Eram sigur că
dumneavoastră nu aveți cum să vorbiți despre olimpiadă. Vă mulțumesc, nu sunt
de acord.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Nu sunteți de acord?”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Supunem la vot cine este
pentru, împotrivă, abțineri? Chiar mi-a tresărit inimă, ce ați fi putut să spuneți...
Bun, proiectul a fost aprobat în unanimitate de voturi, cu 20 de voturi
pentru, devenind hotărârea numărul 247. Proiectul numărul 5, ”proiect de
hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 127/2018 privind inițierea și desfășurarea unei campanii
pentru implicarea activă a cetățenilor în respectarea legilor privind păstrarea
curățeniei pe raza municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin
Misăilă”. Dacă sunt discuții... da, domnule consilier Gheoca...”
Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Mulțumesc, domnule președinte
că-mi dați și mie cuvântul. Domnule primar, spuneți-mi și mie, lămuriți-mă cu
privire la un aspect. De unde s-a ajuns la suma asta de 6.000? Din câte știu, în
ședințele anterioare au mai fost niște oferte depuse acolo. Le aveam noi la mapă,
nici una nu depășea suma de 1.500, cum s-a ajuns la suma asta de 6.000? Sau de
ce 6.000, de ce nu-s 2.000, de ce nu-s 5.000?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Conform ofertelor care le-am primit.
Am solicitat și aici a fost o lipsă de înțelegere din partea colegilor. Eu am cerut
ca aceste pungi de hârtie să fie de fapt materiale informative și voiam să conțină
mult mai multe elemente, inclusiv să fie listate color pe o parte. Și nu erau. Erau
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ofertele respective pentru o singură față alb-negru. Iar oferta pentru o față color
și o față alb negru este mult mai mare. Ofertele sunt la comisia de specialitate, la
compartimentul de specialitate, scuze, le puteți vedea.”
Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Având în vedere că lucrurile nus chiar așa de clare, grupul consilierilor PNL se va abține de la vot.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Dar în ce calitate vorbiți
dumneavoastră? Liderul de grup este altul la dumneavoastră. Aaa... l-ați... să-mi
aduceți și mie împuternicirea. Domnule consilier Bîrsan...”
Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: ”Da, mulțumesc... ați spus ceva?
Că nu v-am...”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, domnule președinte, eu am aici două
bonuri pentru 2 punghi, una de hârtie și una de plastic inscripționată, nu facem
reclamă. Aceasta costa 25 de bani, neinscripționată, dar este la vânzare cu
amănuntul, nu este angro și nici calitate, ca să vezi... aceasta este 65 de bani și
uitați-vă cât e de mare. În afară de problema cu aspectul cu banii, e destul de trasă
de păr, domnule primar, dar e vorba de calitate, aceste pungi pe care
dumneavoastră vreți să le promovați și foarte bine faceți sunt din hârtie. Păi,
spuneți dumneavoastră, merge cetățeanul cu animalul, cu câinele, pisica, ce o
avea el la plimbare și trebuie să adune dejecțiile să le pună în pungă... ce părere
aveți, câți metri face cu punga asta și până nu începe să curgă din ea ce a pus el
în pungă. Nu mai vorbim de mirosul care se face. Nu cred că e o idee bună.
Părerea mea este că trebuie tot o pungă de plastic, chiar dacă e de mărimea asta
sau ceva mai mică, dar din plastic, pentru că plasticul izolează și din punct de
vedere a mirosului, simțul olfactiv, prin hârtie trece și mirosul. Aceasta este
părerea mea. Mulțumesc.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Doriți să-i...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Doar atât doresc să-i spun domnului
consilier, că în curând vor fi scoase toate pungile de plastic, nu vor mai fi utilizate,
de aceea ne-am îndreptat către hârtie, este biodegradabilă, pe când plasticul se
degradează într-o suta de ani.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mă iertați, așa este. Sunteți la curent, dar se
referă... se scot pungile de plastic din supermarketuri...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Și noi nu vrem să încurajăm
utilizarea pungilor de plastic.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Aici nu se suprapune.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu vrem să încurajăm utilizarea
plasticului.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Încă o dată vă întreb, explicați-mi și mie dacă
s-a pus în acea pungă dejecția unui animal...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule consilier, această pungă de
fapt este un, dacă citiți cu atenție, este un material informativ. Putea să fie o
simplă foaie de hârtie, față-verso care s-o dăm cetățenilor, s-o găsim aruncată pe
stradă. Ideea a pornit de la o propunere venită din partea Colegiului Economic,
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dacă nu mă înșel, pentru că a fost un concurs prin care elevii au fost antrenați să
vină cu idei, ”Mie-mi pasă! Las curat în urma mea!”. Mie mi s-a părut o idee
foarte bună, ideea elevilor de la Colegiul Economic ”Mihail Kogălniceanu”, prin
care au spus, domnule, haideți să le dăm niște materiale informative sub formă de
pungă, o pungă de hârtie pe care să scriem și ce obligație au, să punem și niște
elemente care să-i stimuleze pe cetățeni să respecte curățenia orașului, iar acea
pungă să fie practic înmânată de către Poliția Locală, de polițiștii locali în
momentul în care constată că cetățenii stau pe stradă, fie mănâncă semnințe, fie
aruncă chiștoace, fie au un animal de companie pe care-l plimbă și așa mai
departe, deci e un material informativ. Nu a venit acum pur și simplu, hai să-l și
utilizăm. Și dacă vă mai dau un element de a înțelege cât mai bine acest proiect,
aceste pungi vor fi inclusiv înseriate. Aceste pungi vor fi menționate într-un
proces verbal de constatare întocmit de polițistul local, deci nu vor fi date la voia
întâmplării. Pentru că eu, dacă găsesc o pungă aruncată, dacă mie mi s-ar înmâna
o pungă de genul acesta pentru că am fost constatat de poliția locală că am aruncat
ceva pe jos și mi s-a dat și eu am găsit-o pe urmă pe stradă, știu că a aruncat-o
Misăilă pe stradă, pentru că are serie și seria respectivă este trecută în procesul
verbal, deci nu este o pungă, o dăm pe stradă mergem... hai să împărțim 10.000
astăzi... că 10.000 le împart în două zile dacă ne mobilizăm. Dar nu asta fost ideea,
ideea a fost alta, mult mai constructivă și mult mai educativă. Vă mulțumesc.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc, domnule
Primar. De lăudat inițiativa copiilor de la liceul Economic. Domnul Gongu, aveți
răbdare puțin, pentru că era domnul consilier Buzoi.”
Domnul consilier Dan Buzoi: ”Domnule Primar, într-adevăr e o idee lăudabilă,
dar cred că trebuie să mai discutăm puțin pe tema aceasta. De ce? Deci, sunt de
acord cu ea, dar ceea ce am văzut în Praga e nemaipomenit. Aceleași pungi care
aveau pe față o poză de cățeluș și atât, deci nu alte indicații, nu alte chestii, iar în
interior, deci punga era îndoită, era pliată în două, în interior era o mică paletuță
în plastic, ceva de genul acesta cu care să ia dejecția respectivă pentru cățel,
pentru a nu folosi punga, pentru că acum mă întreb cum va folosi, deci va lua cu
ceva sau prin pungă... deci...”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Dar nu neapărat pentru
căței.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule consilier, ei sunt obligați
să aibă. Toți cetățenii care merg cu animalul de companie la plimbare sunt obligați
să aibă mănușă și așa mai departe și eventual chiar și cum spuneți
dumneavoastră...”
Domnul consilier Dan Buzoi: ”Eu veneam cu o propunere să punem o bucată de
carton sau ceva cu care să ia, să-i ajutăm. E părerea mea...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Deci nu știu dacă... luăm în calcul și
această propunere, noi așa am mers pe ideea aceasta. A mai fost proiectul o dată
scos, nu s-a venit în discuție acest subiect, o să discutăm și o să analizăm.”
32

Domnul consilier Dan Buzoi: ”Da, eu am dat acest exemplu care l-am văzut în
Praga și mi s-a părut destul de bun. Vă mulțumesc.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Mulțumesc și eu.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Da, nu cred că face referire
numai la dejecțiile animalelor, din cauza asta. Deci, eu zic că face referire și la
cele care mănâncă semnițe, sunt mai multe cazuri în care poate fi folosită această
pungă, nu neapărat pentru asta, că într-adevăr, dacă ar fi doar pentru dejecția
animalelor, atunci clar puneai un cățel, o pisică, ceva acolo, dar nu e numai pentru
asta. Domnul Gongu, vă rog.”
Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Da, vă mulțumesc. Voi fi foate scurt.
Referitor la calitatea sau materialele din care se vor face aceste pungulițe,
domnule consilier Bîrsan, întrebare scurtă, ați fost cu avionul? Sigur ați fost.
Acele pungulițe pe care le aveți în fața genunchilor din ce material sunt? Deci se
poate din hârtie...”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, sunt de hărtie, dar în interior sunt
căptușite cu plastic.”
Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Deci aici am vrut să ajung, deci se poate.
Deci este o hărtie cerată, exact. Deci plasticul ar fi bine să-l eliminăm totuși.
Mulțumesc.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Poate alții un sunt de acord,
din acest motiv se face atâta tevatură. Domnișoara consilier, poftiți.”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulțumesc, domnule președinte.
Voiam să menționez simplu fapt că, am înțeles aceste punguțe vor fi date
polițiștilor locali pentru a le înmâna cetățenilor din Focșani. Întreb, materiale
informative, când se schimbă un sens unic, când se face un sens unic în
Municipiul Focșani de ce nu stă poliția...”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Am o rugăminte la
dumneavoastră... dacă suntem pe subiectul ăsta, bine, dacă nu la revedere. Îmi
pare rău, microfonul nu vi-l mai acord pentru asemenea divagații de la subiect.
Sunt divagații, domnișoară, chiar sunt divagații, credeți-mă. Sincer vă spun. Da...
haideți să fim serioși, da? Fiți la subiect și după aceea... dumneavoastră
maimuțăriți aici domnișoară și chiar nu înțeleg. Dacă aveți pe subiect, vă rog.”
Doamna consilier Alina Ramona Drumea: ”Mulțumesc. Într-adevăr, domnul
Gongu mi-a luat-o înainte, aceeași ideea voiam și eu să prezint și pentru asta vreau
să fac amnedament ca aceste pungi să conțină într-adevăr să fie foliate pe interior
și de hârtie pe dinafară. Mulțumesc frumos.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Doar cerate, doamnă. Ideea
este că v-am explicat nu e numai pentru dejecții animaliere, nu sunt numai pentru
așa ceva. Uitați, pentru semințe... bun, supunem la vot...”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Dacă vreți să mă ascultați până la
capăt, era vorba despre această exigență în cheltuirea banului public care la
Focșani nu există și aceea...”
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Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Iar ați început să o luați pe
arătură, da... vă rog eu frumos. Domnișoară, vorbim despre un proiect cu pungi.
Stop! Calmați-vă, deci despre pungi vorbim aici, nu vorbim despre altceva. Citiți
încă o dată. Nu vorbim decât despre pungi pe care sunt niște informații. Supunem
la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Cu 12 voturi
pentru, si 8 abțineri din partea domnilor consilieri: Dobre Claudiu Alin,
Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina
Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai și Filimon Ionuț, acest
proiect a fost aprobat, devenid hotărârea numărul 248.
Proiectul numărul 6, ”proiect de hotărâre privind aprobarea majorării
Bugetului instituțiilor și activităților finanțate parțial/integral din venituri proprii
pe anul 2018; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă”. Dacă sunt discuții...
înțeleg că nu. Supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri? În
unanimitate, proiectul a fost aprobat, devenid hotărârea numărul 249.
Proiectul numărul 7, ”proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării
unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local,
prevăzut în bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2018; Iniţiator: Primar,
Cristi Valentin Misăilă”. Dacă sunt discuții. Vă rog, domnule consilier Mersoiu.”
Domnul consilier Ionuț Mersoiu: ”Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să
fac și eu un amendament la acest proiect și anume, se suplimentează repartizarea
din fondul de rezervă cu suma de 40,50 mii lei, astfel, 19,80 mii lei în bugetul
propriu al Grădiniței cu program prelungit numărul 18 Focșani, subcapitolul
bugetar învățământ preșcolar, articolul bugetar alte drepturi salariale în bani și
20,70 mii lei în bugetul propriu al Grădiniței cu program prelungit numărul 16
Focșani la subcapitolul bugetar învățământ preșcolar, articolul bugetar alte
drepturi salariale în bani. Vă mulțumesc.
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc, domnule
consilier. Dacă mai sunt discuții... da, domnule consilier.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci acest proiect are legătură cu primul
proiect cu banșamentul electric. Acum nu știu, a venit domnul Mersoiu și a mai
adăugat acolo niște amendamente. Domnule Mersoiu, dacă nu ați citit proiectul o
să vă spun eu, are legătură cu primul proiect. Deci banii pentru branșament. Deci
eu nu l-am citit acest proiect și dacă nu-l știți, vi-l povestesc eu acum. Ce proiect
este ăsta? 6 sau 7?”
Domnul consilier Ionuț Mersoiu: ”Proiectul care este suplimentat. Proiectul 7,
domnule consilier. Este vorba despre proiectul care va fi suplimentat pe ordinea
de zi. Ați auzit? Nu este vorba despre branșament electric aici.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Sunt bani care se transferă pentru
branșament.”
Domnul consilier Ionuț Mersoiu: ”Nu, domnule consilier, este vorba despre
proiectul care este suplimentat, dar, nu, dormiți dumneavoastră... îmi pare rău.
Mulțumesc.”
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Domnul consilier Neculai Tănase: ”Îmi cer scuze atunci. Am confundat
proiectul... îmi cer scuze.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Măcar titlul l-ați citit, domnule
consilier? Măcar atât.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule primar, dumneavoastră faceți haz
de necaz. Măcar faceți ceva pentru Focșaniul ăsta?”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Domnule consilier, gata,
domnule, relaxați-vă, gata. Asta-i viața. Vedeți că toți greșim? Nu vă convine
acum când sunteți luat la bâză așa, nu? Vedeți cum vă treziți vorbind așa...
supunem la vot amendamentul domnului consilier Mersoiu. Cine este pentru,
împotrivă, abțineri? Cu 20 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat.
Supunem proiectul în integralitatea lui. Cine este pentru, împotrivă, abțineri?
Domnul Filimon, aș fi încântat să ridicați mâna de acum. Cu 20 de voturi pentru,
proiectul a fost aprobat, devenid hotărârea numărul 250.
Proiectul numărul 8, ”proiect de hotărâre privind modificarea anexei la
Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 217/2018 privind
aprobarea organizării, în perioada 5-8 iulie 2018, a Zilelor Municipiului Focșani;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă”. Dacă sunt discuții... domnișoara
Dimitriu...”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulțumesc, domnule președinte,
exact cum spuneam la începutul ședinței, vreau să-l contrazic pe dl. Primar.
Gândiți-vă că acest proiect a mai fost și în ședința ordinară din mai. Nu știu dacă
este ceva de râs, este vorba de banii focșănenilor și nu știu dacă este chiar așa de
răs pe tema acestui subiect. Și vreau să punctez următorul lucru, sunt alocați 43
de mii de lei pentru materiale de promovare, în ceea ce privește Zilele
Municipiului Focșani. Am întrebat în ședința trecută, se regăsește în procesul
verbal la pagina 24, dacă vorbim de pagini, cine anume se ocupă de aceste
materiale de promovare? Răspunsul nu în scris. Deja suntem la următoarea
ședință de Consiliu Local la care nu am primit răspunsul în scris. Nu are nicio
relevanță, dacă vă aduceți aminte, în regulament scrie acest lucru. La următoarea
ședință ordinară este imperios necesar să ai acel răspuns scris. Și voi întreba
atunci... dacă este vorba de afișe, benere, realizare logo, plachete, la fel... nu este
deloc precizat numărul de bucăți, suma pe fiecare bucată și mai mult decât atât
este și etc. Adică ce vreți să mai spuneți? Ce ar mai trebui și noi habar n-avem?
Cu atât mai mult, sunt banii focșănenilor. Mulțumesc.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Multumesc. Domnule
primar... tot în scris.”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulțumim. Încă 30 de zile în
bătaia de joc a focșănenilor. Mulțumesc.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnișoară, aveți un angajat al
Consiliului Local...”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule Primar, nu veghez eu
munca celor plătiți din banii publici, să ne înțelegem, dumneavoastră, dacă vorbiți
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de exigență, dați dovadă că sunteți exigent cu lucururi care contează pentru
focșăneni, nu cu tot felul de nimicuri pe care dumneavoastră vi le însușiți într-un
mod absurd. Deci faceți lucrurile exigent, dacă vorbim de exigență. Cât timp eu
sunt în Consiliul Local, vă atrag atenția de fiecare dată și vă penalizez pentru
faptul că această exigență lipsește cu desăvârșire.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Penalizarea n-ar trebui să mi-o faceți
mie domnișoară, ar trebui să o faceți angajatei Consiliului Local care trebuie să
vă facă acele răspunsuri.”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule Primar, sunteți pe banii
cetățenilor în acel fotoliu de primar, țin să vă reamintesc.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu semnez eu statul de plată,
domnișoară.”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Nu este vorba de acest lucru...”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Bun, gata, ne-am lămurit.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Deci aveți o angajată a Consiliului
Local.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Am înțeles. Domnișoară
dragă, relaxați-vă, da? Domnul Tănase, dacă doriți să mai spuneți ceva.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da, mulțumesc, domnul președinte. Eu aș
vrea să vă spun așa, noi, consilierii liberali nu vom mai vota astfel de proiecte...
când o să vă învățați să faceți niște manifestări civilizate, atunci o să votăm. Asta
este un kitsch, de fiecare dată când se fac zilele orașului, un kitsch în care se
cheltuiesc o grămadă de bani, niște bani care, vă spun, focșănenii, că am stat de
vorbă cu nenumărați focșăneni, nu sunt de acord cu astfel de kitsch-uri. Învățațivă să faceți niște manifestări civilizate cum se întâmplă în orașele, nu mai zic,
orașele care au primar liberal, care au niște manifestări deosebite. Luați consultață
de acolo și nu mai cheltuiți bani aiurea, banii focșănenilor. Asta e singura chestie.
Noi nu votăm așa ceva.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Normal, dacă nu avem
primar liberal, nu votăm, primar liberal, votează...”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci nu mai faceți kitsch-uri în Focșani,
domnul președinte,
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Tovarășul Băsescu a făcut...”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Dumneavoastră vedeți-vă de spitalul ăla că
sunteți în consiliul de administrație și lăsați...”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Gata, gata, hai, liniștiți-vă.
Domnul primar, vă rog.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Anul acesta o să vă pregătesc, de fapt
am pregătit cu echipa, nu singur, un program deosebit pentru Zilele Municipiului
Focșani și dacă vă uitați cu atenție tocmai că am intervenit din nou cu acest proiect
de hotărâre care vine să aducă în evidență faptul că dorim să organizăm și vă invit
cu această ocazie pe toți cei prezenți aici în sală și pe toți cetățenii Municipiului
Focșani să participe la Gala Cetățenilor de Onoare a Municipiului Focșani. Este
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în premieră o asemenea gală și o să vedeți, dacă veți avea curiozitate și veți avea
timpul și dispoziția să participați la această gală care va avea loc în data de 5 iulie,
joi la Teatrul Municipal Focșani, va fi un moment în care vom duce laudatio
tuturor celor care au fost de-a lungul timpului onorați de către Consiliul Local cu
această distincție de cetățean de onoare și, de asemeni, vom mai avea o ședință
până la acea dată în care vom mai propune nominalizarea a încă 3 cetățeni ca
cetățeni de onoare pentru că merită și au depus eforturi de-a lungul carierei să
promoveze inclusiv numele și imaginea Municipiului Focșani. Deci, ceea ce
spuneți dumneavoastră că este un kitsch, nu cred că va mai fi un kitsch și vor fi
foarte multe activități prin care încercăm să promovăm Municipiul Focșani și prin
care încercăm să stimăm și să aducem un omagiu tuturor celor care au făcut ceva
benefic pentru acest municipiu. Vă mulțumesc.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc și eu. Domnul
consilier Bîrsan...”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc frumos. O să fiu scurt. Mă refer
un pic la ce a spus dl. Primar mai devreme referitor la angajații Consiliului Local.
Domnul Primar, sigur că așa este, dar notarea sau aprecierea anuală a angajaților
Consiliului Local nu se face de către plenul Consiliului Local, deci nu se face de
noi, consilierii, se face de către dumneavoastră și domnul secretar. Păi,
dumneavoastră credeți că acești angajați vor asculta vreodată de noi? Niciodată,
vor asculta de către cei care-i notează. Și apoi, dumneavoastră, de când sunt eu în
Consiliul Local ați încurajat lipsa de respect a angaților primăriei și celuilalt
personal în ceea ce privește consilierii locali. Ați încurajat, repet și știu ce spun,
ați încurajat lipsa de respect pentru noi. Ne-ați luat cartelele de la intrarea în
primărie. Trebuie să ne rugăm de unul și de altul să intrăm. Ne-ați făcut în fel și
chip. Nu se cade așa ceva. Eu sper că măcar pe ultima sută dumneavoastră să
reevaluați asemenea comportament și inclusiv a angajaților primăriei și a celor
din Consiliul Local.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Mulțumesc, domnul
consilier, dau cuvântul domnului secretar pentru lămuriri la ceea ce ați spus
dumneavoastră, domnule consilier. Eu nu mai pot să spun nimic...”
Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană:
„Trebuie să recunoașteți că în organigrama primăriei există un compartiment al
Consiliului Local în care astăzi funcționază o singură persoană. Până acum ceva
vreme au fost 2 salariați. În ceea ce privește evaluarea, stabilirea salarizării,
avansarea persoanelor sau persoanei în cazul de astăzi angajate a Consiliului
Local, propunea îmi aparține și dumneavoastră aveți posibilitatea să fiți sau nu de
aceeași părere. Dacă la ultima evaluare am argumentat nota pe care am gândit-o,
am apreciat activitatea pentru perioada evaluată de către doamna Pascaru, în iarnă
când va avea loc evaluarea pentru anul 2018, dacă dumneavoatră considerați că
ceea ce am gândit este incorect, aveți posibilitatea să vă manifestați punctul de
vedere, astfel încât nota să fie mai mare sau mai mică, după cum considerați.
Repet, doamna Pascaru Carmen este salariată în aparatul propriu al Consiliului
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Local. Toate procedurile care se fac pentru Consiliul Local, le fac cu ajutorul
doamnei Pascaru. Mail-urile, înștiințările cu privire la ședințe se fac prin doamna
Pascaru, de asta, susținerea domnului primar este corectă că există un salariat al
Consiliului Local. Vă mulțumesc.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc, domnule
secretar.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte, dacă îmi permiteți 30
de secunde. Domnule secretar, tot respectul pentru dumneavoastră și pentru
doamna Pascaru, dar dumneavoastră e imposibil să nu știți, acolo unde muncește
un angajat, de acela trebuie să fie notat, da? Dânsa muncește la noi și o notați
dumneavoatră. Păi, doamna Pascaru, întotdeauna când îi cerem un document, se
duce repede la domnul Primar și spune dă-i sau nu i-l da, fă sau nu face. Deci,
niciodată dânsa nu a făcut ce am spus noi și nu din faptul că e de rea voință sau
doamne ferește nu știe, nu, pentru că ea știe foarte bine cui se subordonează și
cine îi taie cozonacul. Mulțumesc.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Mai vreți înregistrarea
dumneavoastră la sfârșitul ședinței?”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da, sigur că da.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Atunci aveți grijă cum
vorbiți.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da, am mare grijă.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Domnule consilier...”
Domnul consilier Filimon Ionuț: “Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.
Domnule Primar, dacă o să avem iar parte de tarabe cu mici și așa mai departe,
rugămintea mea și a cetățenilor e să instalați mai multe toalete în Focșani pe
această perioadă pe care se vor desfășura evenimentul respectiv. Vă mulțumesc.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc și eu. Bravo.
În sfârșit în 2 ani de zile, acum dumneavoastră aveți o bilă albă. Bun, supunem la
vot proiectul. Cine e pentru, împotrivă, abțineri? Domnul consilier, dar o să
punem mai multe toalete acum, chiar nu mai votați? A fost așa numai de imagine?
Arătați bine, adică puteți da bine pe sticlă. Da... am înțeles. Lumea văd că
apreciază. O să aprecieze la un moment dat și așa ceva. Cu 12 voturi pentru și
8 abțineri.... tot împotrivă sunt și astea, din partea domnilor consilieri:
Dobre Claudiu Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu AnaMaria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai
și Filimon Ionuț, acest proiect a fost aprobat, devenid hotărârea numărul
251.
Proiectul numărul 9, ”proiect de hotărâre privind transformarea în statul
de funcții Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani a postului
de inspector, clasa I gradul profesional asistent, în vederea promovării într-un
grad profesional imediat superior a funcționarului public încadrat pe acest post;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă”. Dacă sunt discuții... înțeleg că nu.
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Supunem la vot. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? În unanimitate, proiectul
a fost aprobat, devenid hotărârea numărul 252.
Proiectul numărul 10, ”proiect de hotărâre privind modificarea și
completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență
Socială și Medicină Școlară Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 147/2018; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă”.
Dacă sunt discuții... spuneți, domnul consilier.
Domnul consilier Radu Nițu: ”Aș dori să fac câteva amendamente privind faptul
că în data de 18 iunie 2018 s-a modificat prin hotărâre de guvern 797/2017
Regulamentul cadru de organizare și funcționare Serviciul Publice de Asistență
Socială și a structurii orientative de personal în sensul abrogării articolului 14 și
15 la care se referă la Colegiul director și modificarea articolului 16 litera b, d, e
și g în sensul eliminării din text a colegiului director. Drept urmare, vă propun
următoarele amendamente: 1. Abrogarea articolului 15 și 16 se referă la colegiul
director, 2. Modificarea articlolului 17 alineatul 3 litera c, d, e și g care va avea
următorul cuprins întocmește proiectul bugetul propriu al Direcției de Asistență
Socială și Medicină Școlară Focșani și contul de încheiere a exercițiului bugetar
pe care-l supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Focșani. Se elimină
de text avizarea colegiului director, d. elaborarea și supune aprobării Consiliului
Local al Municipiului Focșani proiectul strategie de dezvoltare a serviciilor
sociale a planului anual de acțiune, se elimină avizul consultativ al colegiului
director din text, elaborează proiecte, rapoarte de activitate ale rapoartelor privind
stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și propuneri de
măsuri pentru îmbunătățirea activității, la fel se elimină din text spre avizarea
colegiului director, elaborează și propune spre aprobare Primarului Municipiului
Focșani organigrama și statul de funcții a Direcției de Asistență Socială și
Medicină Școlară Focșani, în vederea aprobării de către Consiliul Local al
Municipiului Focșani. Vă mulțumesc.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc, domnule
consilier. Dacă mai sunt și alte discuții. Înțeleg că nu. Supunem la vot
amendamantele consilier Radu Nițu. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Cu 12
voturi pentru, nu știu dacă sunt abțineri sau împotrivă, n-a ridicat nimeni mâna,
proiectul a fost aprobat. Da, 13 voturi pentru și 7 abțineri. Supunem la vot
proiectul în integralitatea lui. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Cu 20 de
voturi pentru, proiectul a fost aprobat, devenid hotărârea numărul 253.
Domnule primar, aveți cuvântul dacă doriți să spuneți ceva.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vă mulțumesc, domnule președinte
de ședință. Voiam doar atât să fac precizarea și totodată să mulțumesc Consiliului
Local pentru că s-a aprobat acest proiect, este un proiect foarte important pentru
faptul că vom putea, începând cu aplicarea acestui proiect la centrul pentru
persoane vârstnice să încadrăm și persoane care și-au pierdut autonomia mentală,
corporală, locomotorie, socială și pentru care este necesară prezența continuă a
personalului de îngrijire și de asemeni, au un grad de dependență 1A și 1B. Este
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o creștere a, spunem așa, a plajei de adresabilitate a Centrului pentru Persoane
Vârstince din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani.
Drept pentru care vă mulțumesc.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc, domnule
primar.
Trecem la următorul proiect, proiectul numărul 11, ”proiect de hotărâre
privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului monument istoric Casă, cod LMI VN-II-m-B-06408 din Focșani, strada Cernei
nr. 27, T 44 P 2715, aflat în proprietatea domnilor Apostu Gabriel și Apostu
Sorin; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă”. Dacă sunt discuții... înțeleg că
nu. Supunem la vot. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? În unanimitate,
proiectul a fost aprobat. Aaa... cu 19 voturi pentru și o abținere sau un vot
împotrivă, din partea domnul consilier Tănase Neculai, proiectul a fost
aprobat, devenind hotărârea numărul 254.
Proiectul numărul 12, ”proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii
prin licitație publică a terenului în suprafață de 20,00 mp., situat în Focșani, str.
Democrației T 79, P 416% ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani,
în vederea amplasării unei construcții provizorii cu destinația de spațiu comercial;
Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă”. Dacă sunt discuții. Domnioara
Dimitriu...”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulțumesc, domnule președinte.
În ceea ce privește acest spațiu comercial din strada Democrației, foarte bine că
cineva este un întreprinzător și vrea să demareze ceva acolo. Întrebarea mea era,
dacă tot se adresează cetățenilor din str. Democrației, care oricum nu au de unde
să-și ia o sticlă cu apă la orice oră din zi și din noapte, trebuie să traverseze centura
practic, întrebarea mea este, domnule primar, când rezolvați odată din 2016,
rețineți din precampania de la locale, le-ați promis cetățenilor de acolo care au
repartiție, că le dați chiriile. Sunt o grămadă de locunțe nelocuite care nici în
momentul de față, oamenii nu pot avea acces la ele. Ați dat vina pe Electrica, ați
dat vina pe faptul că parcarea că nu știu ce nu se poate face și tot așa, găsiți tot
timpul vinovați. Oamenii aceia sună, am înțeles că au fost și la dumneavoastră.
Între timp dumneavoastră nu mai dați audiențe, da? Deci oamenilor acelora ce le
putem spune? Spuneți-le public. Când anume, care au repartiție de 10 ani, de 8
ani. Vorbim de oameni care așteaptă și stau cu chirie în oraș. Când anume se pot
muta acolo? Mulțumesc.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Într-o lună de zile. Vorbesc la
microfon, am deschis microfonul și cred că am o voce destul de... într-o lună de
zile avem de gând să facem alocare, de fapt nu alocare, să dăm tuturor celor care
au primit repartiții, să le dăm chiriile. Nu sunt nelocuibile acele locuințe, sunt
nelocuite, domnișoară, dacă ar fi nelocuibile, nu am putea să le dăm cheile. Asta
1, 2...”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Păi de doi ani tot spuneți asta...”
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Doi la mână, sunt nelocuite... se pot
muta dacă există toate formalitățile încheiate. Mai avem de încheiat contracte
individuale pe fiecare unitate locativă cu Electrica pentru furnizarea energiei
electrice și montarea contorului la fiecare apartament sau garsonieră în parte. Așa
au fost predate de către ANL, iar acum noi astăzi am primit răspuns de către
Agenția Națională a Locuințelor că se va rezolva și această problemă. Doi la
mână, da, într-adevăr, așa cum am spus și într-o altă intervenție, am dorit ca să
dăm cheile cetățenilor care au dreptul să locuiască cu chirie în aceste locuințe
doar după ce se va finaliza amenajarea parcării și a căii de acces. Văzând că am
scos de 3 ori la licitație și nu s-a prezentat nimeni, am decis până la urmă să facem
o amenajare provizorie putând crea cât de cât condiții minime pentru a putea săși parcheze mașina și să nu coboare în baltă dacă plouă atunci când ajung acasă.
Urmând să facem procedura, suntem deja în procedură de achiziție pentru această
proiectare și execuție a unei sistematizări prevăzute, care din punctul meu de
vedere este minoră, dar este foarte importantă și trebuie realizată, într-adevăr.
Vom face toate diligențele ca să dăm într-o lună de zile cheile acestor chiriași.”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Sunt nelocuibile, că ați invocat
Electrica că nu au energie și mai mult decât atât, ați spus că vreți să creați condiții
minime, da, domnule Primar, după doi ani și jumătate aproape, dumneavoastră
creați lucruri minime pentru focșăneni. Reveniți-vă, mai aveți 2 ani de mandat și
ar trebui să începți în forță. Poate între timp nu v-ați acomodat cu scaunul de
primar, cu primăria, cu cetățenii...”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Domnișoară, iar ați început
să bateți câmpii, da...”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Nu, este fix pe subiect, domnule
președinte.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Nu domnișoară, chiar nu este
pe niciun subiect. Subiectele dumneavoastră... nu luăm noi cetățenii la mișto,
dumneavoastră luați limba română la mișto. Vă rog să supunem la vot.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Au lumină domnișoară, nu au contor.
Nu ai contor ca să vezi cât ai consumat. E diferență. Nu putem să... nu n-am, eu
merg la stâlp.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Cine este pentru, împotrivă,
abțineri? Deci, cu 20 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, devenid
hotărârea 255.
Trecem la următorul proiect, proiectul numărul 13, ”proiect de hotărâre
privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 6,00
mp., situat în Focșani, str. Revoluției nr. 14, județul Vrancea, T. 208, P. %11346
ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Cocioabă NicușorCristinel; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă”. Dacă sunt discuții...
dumneavoastră spuneți numai prostii, vă gândiți și la prostii.”
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Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Natalitatea nu este prostie.
Suntem restanțieri, la capitolul acesta, România fiind chiar printre ultimele locuri
domnule președinte, Focșaniul nu mai spun că este într-o continuă emigrare.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Apucați-vă de treabă atunci...
nu-mi vorbiți despre natalitate mie.”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte, când facem spitalul?
Sunteți în consiliul de administrație la spital. Când faceți spitalul?”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Cu olimpiada aia se mai aude
ceva?”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci, domnul, olimpiada, dar nu înțeleg
care-i legătura. Am fost la olimpiadă, da. Dumneavoastră ați fost?”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Are și el o problemă. După
ce că ... acum...”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule, ce faceți cu spitalul. Sunteți în
consiliul de administrație de ani de zile. Spuneți focșănenilor, domnilor, facem
odată spitalul ăla. Păi văd că divagați.
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Numai aberații. Nu, spuneți
numai prostii, domnule consilier. Asta-i viața. Da, supunem la vot. Cine este
pentru, împotrivă, abțineri? domnul consilier... nu. Cu 20 de voturi pentru,
proiectul a fost aprobat, devenid hotărârea numărul 256.
Proiect numărul 14, ”proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii
procedurii de apartamentare a PT 20 situat în Focșani, Cartierul Sud - Aleea 1
Iunie, identificat prin T 282, P 11353, având suprafața construită de 322,00 mp,
în trei unități individuale, în vederea reabilitării spațiului în care va funcționa
biblioteca de cartier CAMPUS, obiectiv de utilitate publică, destinat Cartierului
Sud din municipiul Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă”. Dacă sunt
discuții... înțeleg că nu. Domnul consilier Tănase, Campus? Nu sunt probleme.
Bun, supunem la vot. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. În unanimitate,
proiectul a fost aprobat, devenid hotărârea numărul 257, drept pentru care vă
mulțumesc.
Proiectul numărul 15, ”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”. Dau cuvântul domnului Bîrsan. Aaa, nu, mă scuzați.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Poftiți?”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Când am citit proiectul miam amintit că dumneavoastră doriți cu inventarul să luați cuvântul și din acest
motiv...
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Ce nostim sunteți, domnule președinte.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Deci, înțeleg că vă abțineți.
Dacă mai dorește cineva să vorbească, să ia cuvântul. Domnul Tănase... ia uimițimă.”
42

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte, acum 3 luni ați venit
aici în plen și ați spus că o să contruiți un spital nou. Când faceți spitalul nou,
aaa? Haideți, vă rog frumos, că asta nu-i de glumă.”
Domnul consilier Marius Iorga Eusebiu: “Poate să-l scoată cineva din priză pe
domnul Tănase?”
Domnul consilier Neculai Tănase: ”Spuneați că faceți spitalul, iar domunl
viceprimar că vine cu excavatorul de a doua zi. Numai minciuni.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Domnul consilier, de ce vreți
să-mi furați și mie faima. Eram nostim, dumneavoastră sunteți mai nostim decât
mine. Chiar așa, sunteți de invidios? Pe cuvânt. Hai să fim serioși. Supunem la
vot proiectul. Cine este pentru? Haideți domnișoară, că ... vedeți, domnul Bîrsan
nu a vrut să vă lase...”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Sunt înaintea tuturor, dar nefiind,
nu știu ce este de râs pe banii cetățenilor, că noi suntem aici pe banii dumnealor...
este foarte amuzant, mă uit așa la dumneavoastră și râdeți, dar n-aveți nici măcar
minimum de solemnitate pe care o cere ședința de Consiliu Local. Este foarte, da,
este foarte amuzant, nu? Voiam să spun apropo de ce vorbeam iarăși un pic mai
devreme că toate firmele nu trag la Focșani pentru că nu se înscriu la licitație,
pentru că nu știu ce avem nevoie, ne lipsește cred că nu știu ce, asta poate să spună
domnul Primar. Și în cazul acestui proiect este vorba de însușirea inventariului
bunurilor ce aparțin domeniului public. Este vorba de niște străzi, printre care, nu
se regăsesc punctual Strada Pinului și Strada Democrației, care știm foarte bine,
domnule Primar că o anumită firmă a câștigat licitația a depus și... scuzați-mă, nu
a câștigat licitația din cauza unei firma de casă, a depus contestație la comisia de
soluționare a litigiilor, evident că a renunțat... o firmă din București care este
super profi, în detrimentul unei alteia de aici care nici până în momentul de față
nu-și face treaba, nu se întâmplă absolut nimic și care dumneavoastră spuneți că
sunteți exigent cu aceste lucuri. Nu sunteți exigent cu banii publici și mai mult
decât atât este vorba de faptul că știți foarte bine sunt oameni care vor să-și
cumpere locuințe, ascultați-mă până la capăt că o să înțelegeți, locuințe ANL.
Minciunile pe care le adresați...”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă rog să vă controlați
vocabularul și cu minciuni și cu din astea să le lăsați deoparte. Vorbiți la subiect
fără să mai folosiți fel de fel de invective, da?”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Am primit adresă acasă
spunându-mi că s-a derulat procedura de licitație pentru întocmirea de cărți
funciare. Este o maximă minciună pe care Primăria Municipiului Focșani o aduce
la cunoștința cetățenilor care au în intenție de a cumpăra... exact ce vorbeam, din
Strada Pinului și Strada Democrației, faptul că acele clădiri nu sunt nici în
momentul de față nu sunt intabulate și nu au făcut cadastru. Deci, haideți să ne
înțelegem sunt clădiri din 2008-2009. Nu există așa ceva, în România nu există,
domnule Primar. Aveați habar de acest lucuru sau faceți o corespondență de
dragul de a plăti Poșta Română și a risipi iarăși banii publici. Vă întreb, dați-mi
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un răspuns. Din 2016 am această corespondență cu Primăria Focșani. Este maldăr
de corespondență și o să ne vedem în continuare în tribunal, domnule Primar
pentru că sunteți principalul...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”În primul rând, nu sunteți pe subiect,
domnișoară. Este vorba despre întocmirea cărților funciare pentru tot ce aparține
domeniului public, da? Locuințele respective despre care dumnevoastră vorbiți și
la care dumneavoastră aveți interes că trebuie să cumpărați. Aveți cerere depusă
la Primăria Municipiului Focșani. Nu aveți dreptul legal... când o să vă liniștiți,
atunci o să vorbesc. Dacă nu, n-o să mai vorbesc și o să primiți iarăși răspunsul
în scris. O să vă dau în judecată pentru că mă acuzați pentru niște lucruri pe
nedrept.”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Există corespondență care se vede
negru pe alb, domnule Primar că mințiți.”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Abțineți-vă. Ba chiar vă rog
să vă abțineți, da, vă rog eu. Vorbea domnul Primar și dumneavoastră aveți foarte
mult bun simț să vă abțineți când vorbește un primar. Când o să ajungeți primar,
că am înțeles că asta intenționați, atunci o să puteți să vorbiți dumneavoastră. Nu,
e problema dumneavoastră afară. Aici în ședință, cât timp conduc eu ședința nu
vorbiți neîntrebată și nu vorbiți... nu suntem nici la PDL ca să ne repezim în
discuții de genul ăsta, da? Hai să nu... deci nu, domnul Primar vorbea acum. Vă
rog frumos să nu vorbiți peste dumenalui, ați înțeles? Alooo, domnișoară, vedeți
că ați sărit calul demult. Deci, vorbiți peste primar.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Așa știe domnișoara, doamna... cum
îi spunea mă? Udrea, așa să-și apere interesele personale în Consiliul Local când
vrea să cumpere o locunță de la ANL. Asta vrea doamna...”
Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ”Deci, lăsați-l pe domnul
Primar să vă lămurească ca să vedeți când veți cumpăra dumneavoastră locuința.
Domnul secretar, vă rog.”
Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană:
„Haide-ți să calmăm un pic spiritele. Credeți că putem să ne liniștim un pic?”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Da, putem să ne liniștim dacă
luăm cuvântul într-o manieră normală și civilizată.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dar eu ce am spus altceva? Am vrut
să vă dau explicații. Ați sărit imediat cu gura că atâta știți.”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Dumneavoastră, fără microfon
suflați aici la urechea mea, suflați numai lucruri urâte...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Uitați, am microfonul deschis!”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Vă rog frumos să opriți.”
Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană:
„Credeți că putem să revenim la ordinea de zi?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Scuzați-mă, v-am jignit.”
Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană:
„Credeți că putem continua sau reveni la ordinea de zi? Iertați-mă, domnilor,
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doamnelor, domnișoarelor, ați făcut divagație de la proiectul nr. 15. Ați plecat de
la proiectul din care așezăm niște suprafețe pentru străzile din Municipiul Focșani
ca urmare a măsuratorilor și ați ajuns la locuințele ANL. Care este legătura între
locuințele ANL și aceste diferențe la străzi? Nu este primul proiect pe care îl
aducem la cunoștința dumneavoastră că sunt diverențe la acest proiect, în plus sau
în minus. Vă rog să vă pronunțați cu privire la proiect. Ați plecat cu Pinului, cu
Democrației care nu au nicio legătură cu proiectul dedus dumneavoastră pentru a
fi discutat. Care este legătura între faptul că sunt diferențe între cadastrul din 1986
și cărțile funciare întocmite în iunie 2018?”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu „Răspundeți la
întrebarea aceasta punctual dacă doriți, dacă știți.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vreți să vă răspund
domnule Secretar? Scrie în raport următorul lucru: în derularea serviciului de
cadastru și topografie cuprinzând documentația cadastrală și intabulare pentru
bunurile imobile: clădiri și terenuri ce aparțin domeniului public și privat al
Municipiului Focșani.”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani:
„Așa este.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: Vă rog, contraziceți-mă.”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani:
„Ce legătură are, domnișoară? Noi când am contractat lucrările de actualizare
cărți funciare și întocmire cărți funciare am luat pe cvartale și pe tarla și parcelă
să facem aceste lucrări. Pinului e în sud, Democrației e în est, spre Răstoaca, spre
Mândrești. Putem să ne organizăm cum credem de cuviință. Nu facem nicio
intabulare și nu facem nicio modificare în domeniul public sau privat fără să vi le
aducem la cunoștință. Ce legătură are cartea funciară la teren, la stradă, cu
locuința din ANL?”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Vorbiți de intabulare
străzi. Am spus că nu .... străzi cuprinse ... Nu ați înțeles.”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani:
„Ba da, eu vă înțeleg perfect. Nu sunteți dumneavoastră în măsură să îmi spuneți
mie cum mă organizez atunci când organizez licitații pentru astfel de cărți
funciare. Când le fac, le recepționez vi le aduc la cunoștință dumneavoastră. Asta
încerc să vă fac să înțelegeți.. Că discutați inutil pe un proiect de hotărâre care nu
are legătură și nu are obiect cu locuința dumneavoastră.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Secretar, când se
face licitație se poate face pe întreg Municipiul Focșani”.
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani:
„ Nu”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ba da, vă contrazic.”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani: „
Pe bune?”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Da, vă contrazic.”
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Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani:
„ Credeți dumneavoastră că avem buget să face cadastru pe tot municipiul?”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Secretar, este
vorba de 2 ani din urmă.”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani:
„Chiar acceptând că putem să facem treaba asta, ce-am recepționat vi le-am adus
la cunoștință.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ba se putea face, tocmai
asta încercam să spun. Sunt atâtea nereguli pe care...”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani:
„Nu mai susțineți că sunt nereguli în condițiile în care tot ceea ce facem ca și
recepție vi le aducem la cunoștință. Vă întreb pentru ultima dată ce legătură
are..?.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „vorbesc de acea firmă care
a câștigat licitația de care spuneți. Care este firma care a câștigat licitația că nu
există în derulare așa ceva?”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani:
„Pe bune? Domnișoară, dumneavoastră aveți aceste anexe în care se vorbește de
societate. Le aveți?”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu; „ Domnule Secretar, mai
bine lăsați așa ca data viitoare la ședința de consiliu local o să aduc întreaga
corespondență. Vă mulțumesc frumos.”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani:
„Domnișoară, vă rog să-mi confirmați dacă ați primit materialele, că xeroxez sute
de pagini joi seară, vineri seară și vi le trimit. Le-ați primit sau nu le-ați primit,
oameni buni? Domnule Tănase, nu mă impacientez, dar mi se pare că vă jucați cu
nervii tuturor, îi omor pe ai mei colegi cu astfel de situații. Haideți să lăsăm
miștoul la o parte, domnule consilier.
Domnule, vreau să vă întreb pe toți cei care alcătuiesc consiliul local, ați
primit aceste anexe? Se numește SC Romair Consulting prin inginer Gherghescu
Ion. Ăsta este cel care a câștigat licitația și ne-a prezentat aceste lucrări. Ce
legătură, întreb pentru a 7 –a oară, are cartea funciară la ANL cu aceste străzi?”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Nu a câștigat cei care
își doreau ei, probabil și din cauza asta.”
Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani:
„E o simplă inventariere și actualizare a cărții funciare astfel încât cadastrul să
coincidă cu ceea ce este intabulat și in evidențele O.C.P.I. Vorbim când vreți
dumneavoastră, dar vorbim pe subiect domnișoară.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule Secretar trebuie să
venim cu o completare foarte clară. Contractul a fost încheiat pentru un obiect
foarte clar. Nu a avut în vedere intabularea și măsurarea și întocmirea cărților
funciare pentru locuințe.”
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Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani:
„Așa este.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este vorba doar despre
terenuri.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Răspunsul dumneavoastră
este altul domnule Primar. V-am spus în următoarea ședință de consiliu local o să
vă aduc toată corespondența…”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „S-au făcut licitații.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „O să vă aduc.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „S-a anulat licitația.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Bun.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „V-ați lămurit până la urmă?”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Nu s-a lămurit dar nu
mai contează”.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nici acum nu ați înțeles, nici
în al 12-lea ceas.
Domnul consilier Neculai Tănase: „Nu ați fost la comisii?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Au fost colegii mei de
specialitate, de ce nu i-ați întrebat? Au venit la comisii. D-na Amăriuței ați fost
în sală la comisii?”
Doamna Amăriuței Oana- Șef Serviciul Administrarea domeniului
public și privat, publicitate: „Da”.
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și v-a întrebat cineva legat de
chestiunea asta?”
Doamna Amăriuței Oana- Șef Serviciul Administrarea domeniului
public și privat, publicitate: „Nu.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, a fost la comisii.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Eu am o propunere
dacă sunteți de acord toți consilierii, aș vrea să televizăm și comisiile. Sunteți de
acord? Ca să vadă lumea așa, în general, cam ce întrebări puneți dumneavoastră.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Regulamentul domnule Președinte,
regulamentul de organizare.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Sunteți de acord să
vină domnii cameramani și la comisii? Sunteți de acord? Mă bucur.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu, dar nu dă voie legea.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Nu dă voie legea, ce
norocoși sunteți.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Nu dă voie legea, dar domnul Primar
atunci ne-a filmat fără aprobarea noastră.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Nu cred că v-a filmat.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este la arhiva personală,
filmare personală. Nu am dat-o la presă, la nimeni.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Sunteți sigur?”
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „100%.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Numai dumneavoastră
faceți live pe facebook.”
Se supune la vot și cu 17 voturi pentru și cu 3 care nu au votat, nici măcar
nu au ridicat mâna: Ciocoiaș, Drumea și cu Dobre.. proiectul a fost votat.” M-am
uitat exact. V-am spus să ridicați mâinile de acum.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Există o înregistrare
video, vă rog să vă uitați.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Înseamnă că Drumea
și Dobre. Bine revenim, Cu 20 de voturi pentru proiectul a fost aprobat, ca să nu
mai ziceți că am fost băiat rău.”
Proiectul nr. 15 se aprobă cu 20 de voturi pentru devenind hotărârea
nr. 258.
Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute asupra
unui teren în suprafață de 17,80 mp. situat în Municipiul Focșani, str.
Poienița, T.173 către SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA
NORD SA – SDEE FOCȘANI - Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 16 şi se adoptă
cu 20 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 259.
Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi proiect de hotărâre privind
completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani
nr. 235/2018 privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei
situată în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 4, înscrisă în
CF 54684-C1-U11 UAT Focșani către domnii Roșca Cristian și Roșca
Adriana - Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 17 şi se adoptă
cu 20 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 260.
Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului
Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 2018 - Iniţiator:
Primar, Cristi Valentin Misăilă
Dacă sunt propuneri.
Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: „Mulțumesc. Grupul
consilierilor PNL îl propune pe domnul consilier Neculai Tănase”.
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Și grupul PSD îl
propune, îl propun eu, pe domnul consilier Radu Nițu.”
”Supunem la vot: pentru domnul consilier Neculai Tănase, cu 11 abțineri
și 9 voturi pentru din partea domnilor consilieri: Dobre Alin, Ciocoeaș Laura
Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca
Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț , domnul Tănase mai stă un
rând”.
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”Pentru domnul consilier Radu Nițu. Cine este pentru? Cu 11 voturi pentru
și 9 abțineri din partea domnilor consilieri: Dobre Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela,
Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca CorneliuDumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț, domnul Radu Nițu este viitorul
președinte. Felicitări! O să intrați în groapa cu lei și maimuțe.”
Domnul consilier Radu Nițu: „Vă mulțumesc. Aș ruga, cele trei luni, în
perioada următoare voi avea o discuție cu fiecare consilier în parte ca un antrenor
și v-aș ruga foarte mult să luăm un pic regulamentul de organizare și funcționare
al Consiliului Local și Legea nr. 215 în care se spune foarte clar cum trebuie să
ne comportăm și cum trebuie să acționăm în Consiliul local. Voi fi un președinte
chiar dacă nu m-ați votat grupul din fața mea eu, vă respect pe toată lumea și
sperăm să ne înțelegem să conducem și să avem cele trei ședințe în bună regulă
și în bună împăcare cu dumneavoastră. Mulțumesc.”
Domnul consilier Bîrsan Costel: „Noi sperăm că veți un președinte
arbitru nu un președinte jucător ca domnul Nedelcu.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Asta e viata, am sperat
că o să mă iubiți cum l-ați iubit pe Traian Băsescu. Voi cei de la PDL, inimă mare.
Haideți să mergem mai departe. Liniște că și acolo sunt probleme domnișoară.”
Proiectul de hotărâre nr. 18 se adoptă cu 11 voturi „pentru” și 9 abțineri
din partea domnilor consilieri: Dobre Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan,
Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase
Neculai, Bîrsan Costel, Filimon Ionuț, devenind hotărârea nr. 261.
Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru
modificarea H.C.L. nr. 163/2010 privind vânzarea fără licitație publică a
terenului în suprafață de 80,75 mp. situat în Focșani, str. Alexandru Vlahuță
nr. 18, județul Vrancea, T. 189, P. 10224 ce aparține domeniului privat al
Municipiului Focșani, către domnul Marian Oprișan- Iniţiator: Primar, Cristi
Valentin Misăilă.
Nu sunt discuții. Se supune la vot și cu 11 voturi pentru și 9 abțineri din
partea domnilor consilieri: Dobre Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan,
Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase
Neculai, Bîrsan Costel, Filimon Ionuț, proiectul a fost aprobat devenind
hotărârea nr. 262.
Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru
modificarea H.C.L. nr. 162/2010 privind vânzarea fără licitație publică a
terenului în suprafață de 70,12 mp. situat în Focșani, str. Alexandru Vlahuță
nr. 18, județul Vrancea, T. 189, P. 10224 ce aparține domeniului privat al
Municipiului Focșani, către domnul Marian Oprișan- Iniţiator: Primar, Cristi
Valentin Misăilă.
Nu sunt discuții. Se supune la vot și cu 12 voturi pentru și 8 abțineri din
partea domnilor consilieri: Dobre Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dimitriu AnaMaria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Bîrsan Costel, Tănase
Neculai, Filimon Ionuț, proiectul a fost aprobat devenind hotărârea nr. 263.
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Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
aprobarea alocării sumei de 40,50 mii lei din bugetul local al Municipiului
Focșani pe anul 2018 pentru derularea proiectului educațional „Grădinița
de vară-02.07-31.08.2018” - Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă.
Dacă sunt discuții.
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Președinte, îmi permiteți, la
votul trecut ați spus 12 pentru și 9 abțineri.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Nu și cu 8 abțineri
Scuzați. Da 8 abțineri. Rectificați 8 abțineri.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Și care e?”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Treaba mea”.
Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Domnule Secretar ne puteți spune
ceva?”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Nu are ce să vă spună,
eu știu ce am văzut. Eu nu trebuie să vă dau dumneavoastră nici un raport.”
Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Vă anunț că nu particip la vot
având în vedere că sunt coordonatorul proiectului, instituției pe care o conduc în
calitate de Inspector Școlar General. Mulțumesc.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Am zis eu ceva
domnule consilier de ce vă lamentați așa? Vă ia frica? Ce ați pățit. Bineînțeles.
Ce atâta frică, ce atâta spaimă, stați liniștiți, relaxați-vă că nu vă bagă nimeni în
pușcărie. Nu vă faceți griji. Acum, făcând o paranteză și cu asta închei, vedeți ce
bune au fost proiectele astea? Dacă erau date din timp poate ați fi votat.”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Președinte haideți mai
repede că sunt oameni care le e foame.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Da? dacă v-ar fi foame
de cultură aș mai înțelege dar așa...hrana asta de zi cu zi..”
Se supune la vot proiectul 21, am zis, dacă nu ați fost atenți. Cine este
pentru?”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Domnule Președinte...”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Haideți, am terminat
că unora le este și foame.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Domnule președinte nu am auzit să fi spus
ceva..”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Îmi pare rău, am
votat.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Domnule președinte am ceva de
spus”...
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Domnule consilier am
înțeles”...
Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Am ceva de spus..”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: ”Vorbim după aceea”.
Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Vă rog frumos”...
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Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Deja am declarat
procedura de votare.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule președinte ați întrebat
dumneavoastră dacă avem ceva de spus?”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Domnule consilier
înțelegeți că am fost supus la presiuni, domnul Tănase căruia îi este foame și eu
nu mai pot să rezist acestor presiuni înțelegeți românește ce vă spun eu
dumneavoastră.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Haideți două cuvine. Eu sunt de acord
cu acest proiect dar am ceva totuși de spus. În primul rând, vreau să o felicit pe
doamna Ailincuței pentru acest proiect, această inițiativă, am așa o slăbiciune
pentru pici dar cred că toată lumea are și am două chestiuni aici în primul rând
am văzut prețuri dar nu se spune câți copii participă.”
Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Vă spun eu.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Vă rog”
Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Este vorba de 100 de copii din
partea grădinițelor din Municipiul Focșani, în luna iulie avem 22 de zile în care
acești copii vor beneficia de serviciile Grădiniței nr. 18 și 23 în luna august vor
beneficia de serviciile Grădiniței nr. 16. ”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Am înțeles. Mulțumesc!”
Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Deasemenea, aș vrea să fac o
corectare la ceea ce ați spus dumneavoastră. Inițiatorul este domnul Primar Cristi
Valentin Misăilă, Inspectoratul Școlar a încercat și anul trecut acest ajutor oferit
părinților, nu s-a materializat. Anul acesta am depus toate eforturile și iată,
mulțumită dumneavoastră Consiliului Local și în primul rând domnului Primar
ca inițiator vom oferi părinților șansa de a ține copii în siguranță în perioada cât
dumnealor sunt la serviciu.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Sunteți o drăguță dumneavoastră ați
pasat un piculeț gloria domnului Primar dar știu că e a dumneavoastră nu a
domnului Primar. Domnul Primar semnează uneori ca primarul dar asta este
chestiunea. Având în vedere totuși aceste discuții reamintesc domnului Primar de
Grădinița 17, domnule Primar, acei copii intră prin baltă până la genunchi cu
părinții și am să vă toc la cap cu chestia asta până o rezolvați. Mulțumesc.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier Bîrsan este
chiar inițiativa mea să știți chiar eu în ședința la care am participat, invitat fiind
într-adevăr de doamna Inspector General al Inspectoratului Școlar la o întâlnire
cu toți directorii de unități de învătământ din Județul Vrancea, am venit cu această
propunere, propunere la care au achiesat toți directorii, am solicitat în acea ședință
și se pot vedea materialele din mass media, se poate vedea foarte clar că a fost
solicitarea mea, să se facă o colectare de cereri să vedem întâi, să evaluăm dacă
avem pentru ce să inițiem acest program, tot în urma unor solicitări ale unor
cetățeni care m-au abordat și m-au rugat să organizăm aceste grădinițe de vară și
iată că am reușit până la urmă și îi mulțumesc doamnei consilier și Inspector
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General Școlar Ailincuței că am cuplat împreună la acestă inițiativă și am reușit
să ajungem să avem și un număr de copii. Pentru că e simplu să spui, da domnule,
am un proiect vreau să-l duc până la capăt dar dacă nu am cu ce și nu am o
cuantificare și nu știm exact în primul rând, dumneaei împreună cu inspectorii de
specialitate au identificat grădinițele unde se puteau desfășura aceste ore, pentru
că știm foarte bine, în perioada de vară toate grădinițele au un program de
igienizare și de reparații a unor spații în care își deșfăsoară dumnealor activitatea.
Și au găsit înțelegere la cele două grădinițe, respectiv Grădinița nr. 18 și Grădinița
nr. 16 să putem să mergem acolo cu acești copii din toate grădinițele din
Municipiul Focșani pe timpul verii: o lună la Grădinița 18, o lună la Grădinița nr.
16 astfel încât să putem să le permită și acestor două grădinițe să-și facă
programul de igienizare și de reparații dacă sunt necesare aceste lucruri de făcut
acolo. Ca să nu mai spunem pentru Grădinița 18 și Grădinița 16, domnul Bratu
spun bine? avem deja proiecte de reabilitare pe fonduri europene, apropo
domnule Tănase. Se lucrează intens la atragere de fonduri europene.”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Se lucrează dar nu se vede.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Se lucrează, sunt deschise
ghidurile foarte târziu. Suntem în grafic să știți, nu am ratat nicio posibilitate de
a atrage deocamdată fonduri europene. Nu s-a închis nicio cerere de finanțare,
nicio campanie...”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Poate nu sunteți dumneavoastră de
vină, o fi guvernul de vină, nu știu, dar asta se vede, că nu s-a făcut nimic.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Așa este, aveți dreptate că nu
se văd deocamdată rezultatele dar se vor vedea. Vă garantez că veți avea rezultate
vizibile în puțin timp. Asta vroiam să spun în legătură cu acest program. Mi-aș fi
dorit foarte mult și vreau să fac pe acestă cale încă o dată un apel la doamna
Director de la Creșe, aș vrea și pentru creșe începând cu anul școlar 2019, de fapt
în vacanța de vară 2019 să avem posibilitatea să ne organizăm și acolo, să
organizăm un asemenea program pentru că, repet, sunt foarte mulți cetățeni ai
Municipiului Focșani care au nevoie de acest program pentru că nu-și permit în
perioada vacanțelor să își ducă copii în alte locații sau să-i lase cu bone sau eu
știu, bunici și așa mai departe. Și sperăm noi că am răspuns pe această cale
solicitărilor. Poate, de ce nu, ne gândim la, doamnă Inspector Școlar General, la
anul, sau la următoarele vacanțe să asigurăm chiar un after school pe perioada
vacanțelor și pentru copii din clasele pregătitoare până în clasa a IV-a. Pentru că
și aici este într-adevăr o problemă, că și acesti copii ar trebui să beneficieze de un
sprijin, adică părinții acestor copii ar trebui să beneficieze de un sprijin și mai
mult decât atât sunt niște programe foarte educative pe care dumneavoastră le veți
derula, altfel decât în timpul orelor de program.Vă mulțumesc.”
Doamna consilier Ailincuței Lauriana: „Dacă îmi permiteți, până la
această oră în patru zile deja avem 60 de cereri ale părinților și mai este și
săptămâna viitoare timp suficient, zic eu, pentru ca toți părinții care sunt într-o
situație dificilă pe perioada verii să poată apela la serviciile noastre.”
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar îmi cer scuze public
dacă impresia mea a fost greșită dar, în momentul când mi-ați dat replica chiar
am avut impresia că o să-mi spuneți ce se întâmplă cu Grădinița 17.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Grădinița 17 va intra și ea întrun program de reabilitare iar în ceea ce privește amenajarea acelei parcări se
lucrează la un proiect, de aceea urgentăm aceste cărți funciare pe care trebuie să
le întocmim. Fără aceste cărți funciare nu putem demara proiectarea și execuția,
pentru că ați văzut de fiecare dată apar modificări de indicatori tehnicoeconomici. De ce apar? Pentru că, în inventarul din 1986 al Primăriei
Municipiului Focșani, străzile apar cu o anumită suprafață din varii motive, fie
nu s-a luat în calcul suprafața de trotuare, fie nu s-a luat în calcul suprafața de
spații verzi aferentă tramei stradale, fie nu s-a luat în calcul accesele la blocuri, și
așa mai departe.
Acum se face o măsurătoare topo cu aparate de specialitate, se ajunge la
suprafața reală, suprafață reală care este înscrisă în cartea funciară, se elaborează
cartea funciară, abia după ce se finalizează această înscriere în cartea funciară și
înscriere în inventarul domeniului public al Municipiului Focșani putem trece la
o proiectare. Până atunci, vă promit și am rugămintea, domnul director Vulpoiu,
după ce finalizăm lucrările de plombări în zona Piața Moldovei mai avem două
obiective importante trebuie să reabilităm foarte multe zone în care avem
probleme, reabilitare însemnând o reparație pur și simplu nu trebuie să ajungem
acum, nu putem face o reabilitare în totalitate așa cum dorim prin proiectele pe
care le vom implementa în viitor. Să facem o reparație a covorului asfaltic astfel
încât să nu mai fie probleme de genul acesta în mai multe locuri inclusiv, am
rugămintea urgent, pe bd. Unirii în spatele blocurilor, de la intersecția cu Unirea
Principatelor până la intersecția cu str. Cotești, toată parcarea respectivă este
distrusă complet. Și acolo va trebui să intervenim, știu că deja acolo vom avea
proiecte de reabilitare a instalațiilor de aducțiune agentului termic știu că nu vă
place subiectul acesta dar trebuie să vă spunem că nu putem să intrăm cu
reabilitarea acelei parcări în integralitate, deoarece urmează proiectul de
reabilitare a țevilor. Dar până una alta acolo sunt niște gropi foarte mari și am
rugămintea la dumneavoastră să le acoperiți în cel mai scurt timp posibil. Vă
mulțumesc.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu:„ Vă mulțumesc
domnule Primar. Să trecem la secțiunea a doua la Diverse.
Cine se înscrie la cuvânt? Nu s-a votat proiectul? Ba da, s-a votat proiectul.
Nu s-a votat? Bine. Hai să mai votăm odată.”
Se supune la vot, cu 19 voturi pentru și cu o neparticipare a doamnei
consilier Ailincuței Lauriana proiectul a fost aprobat devenind hotărârea
nr. 264.
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Bun. Deci trecem la
secțiunea diverse. Cine se înscrie la cuvânt: domnișoara Dimitriu, domnul Bîrsan,
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domnul Nicu Tănase, domnul Gheoca, eu și mai cine? și domnișoara Drumea
Alina, altcineva? Apariții de talie sunt foarte rare din acest motiv”.
Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Mulțumesc frumos. Am câteva liniuțe,
sper să trec repede peste ele, îi readuc aminte... lăsați gluma știu despre ce e
vorba.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Să chemăm
antidrogul?”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Deci, domnule primar vă adresez din
nou o întrebare și v-aș ruga să ne raspundeti acum: care este stadiul petiției celor
80 sau 100 locuitori de pe Bd. Republicii, în ceea ce privește amenajarea unui loc
de joacă pentru copii, că am discutat, si de ce nu s-a adus la cunoștință Consiliului
local, de ce eu nu am avut cunoștință de ea? Dacă puteți să răspundeți acum și
continui mai târziu, cum doriți.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am luat la cunoștință din
presa locală că Înalt Preasfinția Sa Ciprian a avut o întâlnire cu reprezentanții
PNL și consilierii PNL sau o parte din consilierii PNL. Așteptam din partea
consilierilor PNL să vină cu soluția care s-a vehiculat în comunicatul de presă că
s-a ajuns la o soluție. Așteptam acea solutie din partea dumnealor, s-o analizăm,
să o discutăm. Nu s-a venit cu nicio inițiativă din acest punct de vedere. Drept
pentru care nu am avut ce să discutăm. Noi ne menținem punctul de vedere dar
așteptăm soluția dumnealor și dacă este o soluție viabilă o discutăm. Mulțumesc.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Permiteți-mi să-i răspund
eu domnului Bîrsan pentru că domnul Primar nu poate să facă acest lucru.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Îmi pare rău
domnișoară, cu tot dragul, domnul consilier Bîrsan trebuie să discute, și după
aceea când vă vine rândul imediat după aceea o să vorbiți ca să nu le mai
amestecăm.Vă rog domnule consilier Bîrsan.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Super”.
Domnul consilier Costel Birsan: ”Să nu pierdem subiectul, repede
trecem peste. Cer cu toată seriozitatea toaletarea copacilor în Focșani, vegetația a
crescut, atârnă, trece pe străzi, zgârâie mașinile. Cineva a spus că e un procedeu
destul de greu, anevoios, trebuie aprobare de la mediu. Am discutat astăzi la
mediu și nu e deloc anevoios, dânșii sunt de acord, cunosc și ei problema și se
confruntă și dânșii cu aceste probleme și nu e nimic extraordinar, doar chef de
muncă.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Domnule consilier, o
rugăminte, concret pe ce străzi?”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Toate străzile domnule Primar. Ziceți
că mergeți cu mașina. ”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da eu merg pe jos sau cu
bicicleta.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Ok. Ia mergeți cu mașina și să vedeți
ce pățiți dumneavoastră pe capota mașinii. Asta e una dintre probleme. Am mai
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spus în ședințele trecute, la școala 10, în față, haideți să punem un indicator de
oprirea interzisă. Sunt furgonete care parchează acolo. Mergeți vă rog frumos și
vedeți ce se întâmplă pe strada aia. De atâta vreme nimeni nu poate opri acolo sași ia de la școală copii pentru că sunt parcate mașini. Nu e normal. Deși acolo este
linie continuă.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, de acord
cu dumneavoastră am analizat această situație în ședința comisiei de siguranța
traficului. Dacă noi punem acolo staționare sau oprire interzisă, cum mai opresc
părinții să-și ia copii de la grădiniță sau de la Școala 10?”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar, indicatorul staționarea
interzisă dă posibilitate câteva minute.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”5 minute.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: ”5 minute și e suficient să-și ia copii de
la școală în 5 minute și până la urmă știți dumneavoastră cum suntem noi românii
toleranți dar în momentul când ai oprirea inerzisă deci toată lumea e nevoită să
încalce legea, deci vrem, nu vrem, obligăm cetățenii să încalce legea pentru că
invariabil vor opri acolo și facem din ei contravenienți la trafic. Ori dispar
indicatoarele de acolo de oprirea interzisă, ori punem staționarea interzisă să le
dăm posibilitatea să-și ia copii.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Haideți să vă mai spun o
chestiune. Vă muțumesc pentru că mi-ați reamintit de o problemă pe care am
discutat-o cu doamna Inspector Școlar General și împreună cu domnul director
Diaconu de la SC Transport Public SA a Municipiului Focșani. Am rugat-o și
reînnoiesc această rugăminte să găsim o soluție prin care să încercăm să facem ca
toate orele de program la școli, în special la învățământul primar, să înceapă la
aceeași oră pentru a putea crea niște curse speciale cu Transport Public Local
unde elevii să poată fi debarcați din acele autobuze direct în fața școlii pentru a
evita pentru a veni în primul rând în sprijinul părinților să nu-și mai ducă fiecare
cu mașina și să creeze acele ambuteiaje în preajma unităților școlare și totodată
să creem posibilitatea ca toți elevii să ajungă în siguranță la școală.
Deci, cursa specială va fi pe un anumit traseu, va colecta toți copii și va
ajunge în dreptul școlii. În dreptul școlii vor fi prealuați de către profesorul sau
învățătorul, profesorul de serviciu și vor fi băgați în școală. Am vrut și anul trecut,
după ce a început anul școlar 2017-2018 și ne-am confruntat cu această problemă
neîncepând toate orele de curs la aceeași oră. Au fost situații în care trebuia să
facem o cursă specială pentru 2 sau 5 copii și nu se justifica din punct de vedere
economic. Eu cred că asta ar fi cea mai bună soluție și e o provocare pentru noi
toți să ne gândim dacă este sau nu într-adevăr o soluție viabilă și eu cred că părinții
ar fi încântați să nu mai fie nevoiți să meargă să se chinuie să găsească un loc de
parcare să-și lase copilul la școală. Cred că ar fi o soluție din partea municipalității
să venim în sprijinul tuturor cetățenilor care doresc să apeleze la serviciile
noastre, să le punem la dispoziție aceste curse speciale, în colaborare bineînțeles
cu SC Transport Public SA a Municipiului Focșani, să găsim acele grafice și acele
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stații din care să fie preluați la fel la sfârșitul orelor de program să fie preluați tot
prin acele curse speciale de la unitatea de învățământ, tot prin grija profesorului
de serviciu să fie ambarcați în mijlocul de transport și să fie fiecare lăsat la stația
de autobuz unde trebuie să coboare fiecare copil. Acolo va fi o problemă, întradevăr părintele sau un alt aparținător va trebui să-l preia pe copil din stația de
autobuz la întoarcerea de la orele de program. Astfel, sunt convins că vom reduce
substanțial numărul de autovehicule care vin în dreptul unităților de învățământ
la începutul și la sfârșitul orelor de program.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Bun și până atunci? E o idee bună, de
acord dar...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Deja a început vacanța.
Analizăm această propunere și a dumneavoastră, o luăm în calcul, e o propunere
foarte bună am rugămintea la domnul director Vulpoiu și la domnul director
Alecsandrescu la Poliția Locală să analizăm această propunere în prima ședință
de comisie tehnică de siguranță a circulației rutiere din Municipiul Focșani și să
găsim într-adevăr o soluție pentru că este un punct nevralgic ca toate celelalte
unități de învățămând dacă ne gândim și la școala 9 și la Colegiul Național Unirea
care acolo este un conglomerat de unități de învățământ Anghel Saligny și așa
mai departe, sunt foarte multe unități de învățământ pe care putem să le ajutăm,
în felul acesta cred că venim și în sprijinul profesorilor că este mult mai simplu
să știe că le vin copii toți odată la școală. Vă mulțumesc.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Dacă îmi permiteți să continui. Promit
că sunt scurt și nu-l mai provoc pe domnul primar dar măcar să se ia la cunoștință
ceea ce cred eu sau ce credeți dumneavoastră că ar fi corect din ceea ce citesc. Pe
str. Magheru și Dornișoarei, începută de o lună și jumătate, se bate pasul pe loc,
nu mi se par deloc corecți se muncește foarte puțin. Eu trec foarte des pe acolo în
drumul spre casă, și doi trei muncitor, așa o zi două pe săptămână, în rest nimic
Trebuie să urmărească cineva lucrările probabil că, chiar mă întrebam la un
moment dat, unde este acea organizare de șantier pe care noi, Primăria, o plătim
atât de scump. În proiectele pe care le avem .. sunt de izbeliște toate.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „Pentru acest proiect, domnule
consilier, nu avem organizare de șantier.
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Ok. Bine că nu am plătit banii.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Avem suspendate lucrările pe
segmentul str. Magheru din Piața Victoriei până în Unirea Pricipatelor dintr-un
singur motiv, după ce s-a făcut frezarea și s-au decapat trotuarele, s-a ajuns în
situația, zic eu, fericită dar pentru o perioadă de timp, nefericită pentru locuitorii
din zonă, s-a semnat contractul între CUP SA Focșani și prestatorul de servicii,
adică constructorul care va face o înlocuire a conductelor de canalizare și apă în
zonă. Și nu putem să ne permitem să turnăm asfalt și peste o lună de zile să
intervenim cu săpături în asfalt pentru a scoate, pentru a înlocui aceste conducte.
Pe partea cealaltă, dacă ați observat chiar astăzi, personal am fost
dimineață, că îmi fac turul de dimineață la toate lucrările care sunt în oraș, erau
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mai mult de 8 muncitori, nu știu exact să vă spun numărul că nu am stat să-i
număr.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Aveți dreptate erau numai astăzi.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am avut discuție cu
constructorul cu conducerea societății care este sub contract cu Primăria
Municipiului Focșani și ne-a promis că de săptămâna viitoare vor mai avea încă
două echipe pentru că se lucrează și pe str. Teiului Strada Teiului, se lucrează
intens.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Am trecut și pe acolo.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și am avut într-adevăr altă
problemă pentru că a trebuit să obținem autorizațiile și avizele pentru extragerea
unor pomi care stăteau să cadă după ce s-a intervenit la partea carosabilă și la
trotuar.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Bun aici este o scuză și poate aveți
dreptate, dar Magheru înspre Dornișoarei, aceeași situație domnul Primar.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Acolo se lucra astăzi.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Se lucra de la str. Unirea Principatelor
spre Piața Victoriei atât încolo nu se lucra, dar în sfârșit..”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „De la Unirea Principatelor
spre Dornișoarei se lucrează acum și vă pot pune la dispoziție rapoartele
dirigintelui de șantier. Am cerut dirigintelui de șantier să-mi facă zilnic o
raportare cu ce lucrări s-au efectuat în ziua precedentă, pe care vi-l pot pune la
dispoziție. Urmăresc îndeaproape toate lucrările.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Altă chestiune, la trecerile de pietoni
sunt montate acele denivelatoare sau reductoare de viteză, nu știu cum să le spun.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Teme de calmare de trafic”.
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Sunt foarte bombate, nu știu cum să
vă spun.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunt conform stasului.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Primar eu din câte știu acel
limitator de viteză trebuie să permită trecerea unui vehicul de la 40 la 50 Km pe
oră. Mergeți dumneavoastră cu mașina să vedeți că nu le puteți trece cu mai mult
de 10 Km pe oră.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am observat.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păi vedeți. Mă uitam, eram în spatele
unui autobuz săracii călători, știți cum făceau acolo?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă aduc la cunoștință faptul
că avem un proiect pe fonduri europene, domnul Tănase, care este aproape de
finalizare pentru a fi depus la cererea de finanțare, de fapt pentru a obține toate
avizele necesare. Chiar ieri am avut o întânire cu acești proiectanți și le-am cerut
în mod deosebit să găsească o altă soluție pentru toate trecerile de pietoni pe toate
arterele pe care vom interveni prin acest proiect și este un proiect micuț undeva
la vreo18 milioane de euro.Vă mulțumesc. ”
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Interesant. În altă oride de idei, cum vă
spuneam mai devreme, mizeria și focarul de infecție de la intrare în Mândrești
nu-i de joacă domnul Primar, mergeți acolo și vedeți. Am mai fost cu doamna de
la agricultură de la Direcția Agricolă, Birou agricol, sper să nu greșesc, îmi cer
scuze, am înțeles că a luat prima dată măsuri dar știți dumneavoastră, se iau
măsuri, se trece se uită și iar este aceeași poveste. De asemenea, și acea movilă
de pământ este de ani buni acolo. Ar trebui luată, contactat cel care l-a pus, nu
știu dumneavoastră știți ce-i mai bine ce trebuie făcut, dar trebuie luată de acolo.
Este inestetică, este urâtă. Și încă o chestiune și am terminat. Am demarat
strângerea de semnături pentru rețeaua de gaze la Mândrești. Am făcut tabele, știu
locuitorii, încep să semneze.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „De acord cu dumneavoastră.
Domnule consilier, haideți să lucrăm în mod organizat ca să nu pierdem timp.
Este foarte bine ce-ați început să faceți, dumneavoastră că strângeți
semnături, dar haideți să facem o echipă. Eu asta am rugat și colegii, au de
multiplicat acele cereri, sunt niște cereri tip unde trebuie să specificăm mai multe
elemente, mai multe detalii pentru că Distrigaz nu merge pe un tabel și
dumneavoastră cred că știți cel mai bine că lucrați în domeniu. Nu merge pe un
tabel de semnături Acolo trebuie completată o cerere cu toate elementele de
identificare ale imobilului, ale cetățeanului care le solicită, ale locului unde se
dorește instalarea branșamentului și așa mai departe.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, mă iertați.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunt cererile, le listăm
săptămâna viitoare și haideți să facem o acțiune din asta comună, mergeți și
dumneavoastră o să meargă și domnul consilier Radu Nițu că a promis, mai ales
că dumnealui este foarte activ în zonă, merg și eu personal dacă este cazul, vreau
să dicutăm cu toți cetățenii să le dăm acele formulare și de ce nu, ocupați-vă să le
strângeți.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Primar, mergem pe jos că nu
e o problemă, doar nu mergem pe sus, aviația a fost, îmi cer scuze dar nu este așa
cum spuneți dumneavoastră, deci cererile cetățenilor din Cartierul Mândrești nu
este neapărat în acestă fază.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ba este necesar.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul nu mă contraziceți.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, am trecut
deja printr-o procedură și știu pas cu pas cum trebuie.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Eu asta fac în fiecare zi.
Dumneavoastră ați trecut prin procedura asta pentru că ați fost un pic
deturnat de situație. Nu așa se face. Credeți-mă, vă rog frumos, nu noi hotărâm
aici, care este mai informat și care nu e. Deci în primul și în primul rând trebuie
să ne manifestăm intenția de a face un sistem de distribuție prin finanțare proprie
a Primăriei. Pe cei de la Distrigaz nu-i interesează. Ai cerere, n-ai cerere, dacă
Primăria face sistemul de distribuție, fără probleme se aprobă, este suficient o
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singură persoană care este locată în capătul sistemului de distribuție, domnul
Nistoroiu știe, uitați mă aprobă și este suficient pentru crearea unui sistem de
distribuție. Nu trebuie toată lumea neapărat. Dar aceste tabele trebuie pentru
inițierea hotărârii Consiliului Local la asta mă refer. ”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, dar hotărârea consiliului
local nu va avea fundamentată o sumă. Noi când am inițiat hotărârea de consiliu
local, atunci dacă vă amintiți când s-a votat pentru cartierul Laminorul și pentru
Panduri și pentru Aleea Căminului, s-a votat alocarea sumelor necesare conform
devizului estimativ întocmit de cei de GDF Suez.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da domnul primar, e corect până aici
cum spuneți.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Noi aprobăm o hotărâre de
consiliul local dacă noi strângem doar semnături aprobăm printr-o hotărâre de
consiliu local ce? Că vrem să inițiem un proiect de genul ăsta.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Exact domnule primar. Exact.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Da, dar nu are fundament din
punct de vedere legal.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Are domnule Primar, că v-am prins la
înghesuială cu chestia asta. ”
Doamna Cristina Costin- Șef Serviciul Investiții: „Vă contrazic.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da doamnă, că ați făcut greșit. Ei nu
primesc tabele cine a spus doamnă v-am învățat eu să trimiteți tabele la GDF?
Cred că ați discutat cu altcineva doamnă. Doamnă, deci ascultați-mă cine v-a
învățat v-a învățat greșit și nu și nu v-am învățat eu Deci GDF-ul nu primește
tabele. Ei primesc într-adevăr cereri dar este suficient o singură cerere pentru o
stradă.”
Doamna Cristina Costin- Șef Serviciul Investiții: „Vă contrazic pentru
că vă arăt corespondența cu Distrigaz.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Vă rog frumos nu mă contraziceți că eu
din asta trăiesc, eu asta fac zi de zi.”
Doamna Cristina Costin- Șef Serviciul Investiții: „Dumneavoastră
faceți dosare de utilizare interioară la apartamente, eu vorbesc de extindere de
rețele.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Stimată doamnă pentru extindere de
rețea, vă repet e suficient o singură cerere pentru persoana sau cetățeanul care este
în capătul străzii, e suficient.”
Doamna Cristina Costin- Inspector Serviciul Investiții: „Acordul de
acces nu cerere.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da doamnă, acordul de acces se dă ca
urmare a unei cereri, pe baza unei cereri dar, haideți să nu ne contrazicem ideea
este și dorința mea, haideți să facem un proiect de hotărâre în care ne manifestăm
intenția și dorința prin finanțarea Primăriei și Consiliului local să introducem un
sistem de gaze în Mândrești.”
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Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Câte semnături ați
strâns?”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „De abia am început.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Păi luați-l și pe domnul
Radu Nițu.”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „El se duce că are de dat de mâncare la
găini.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Bun, ați încheiat da?”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, Mulțumesc.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Domnule Primar, aș
avea și eu, dacă se poate, o propunere, știu că din punct de vedere estetic poate că
nu se încadreză cu ceea ce vreau eu să vă spun, dar ați observat că spuneați că
mergeți și dumneavoastră cu bicicleta și bănui că v-ați lovit de acele treceri care
uneori sunt puțin mai înalte și creează disconfort atunci când treci cu bicicleta
după un tronson pe altul la intersecția cu străzi și nu numai pentru noi, ci și pentru
cei mici care se plimbă cu bicicletele acolo chiar unii mai și cad, se rănesc, se
lovesc, plâng și sunt mici neplăceri. Rugămintea mea este până când proiectul de
modernizare și de realizare al pistelor de biciclete să înceapă dacă se poate. Și
dacă se poate, aș dori să se poată în regim de urgență turnarea unui mic covor
asfaltic în sensul că, crearea unei pante, a unei coborâri, astfel încât să nu mai fie
astfel de probleme pentru că nu toată lumea știe să sară cu bicicleta o bordură și
atunci mulți s-au rănit, mulți au căzut și mulți au apărut și pe la ziar, că vezi
doamne nu sunt, asta e, muncitorii nu poți să-i, știți cum spunea un jurnalist, trăim
în România și asta ne ocupă tot timpul, asta e, așa se lucrează, se mai lucrează și
prost, se mai lucrează și neglijent, sunt muncitori.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am început de anul trecut să
facem o coborâre nu numai pentru bicicliști și pentru cărucioare și pentru
persoane cu dizabilități în primul rând.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Da, dar la ăia mici când
au viteză cu bicicleta chiar se rănesc.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Știu. O să luăm în calcul și o
să continuăm această procedură, domnul Vulpoiu vă rog să vă notați.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Aș vrea ca la ședința
cealaltă, domnul Director Vulpoiu, să spuneți că le-ați realizat, nu vreau să vă
întreb acum daca s-au realizat și pentru bicicletă suporții aceia, pentru că nu am
mai fost la alergări acolo. Mulțumesc. Eu am terminat.”
Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: „Mulțumesc domnule
Președinte. Domnule Primar, o întrebare scurtă, spuneți-mi și mie vă rog când
veți publica raportul de activitate pe anul 2017?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„ Este gata o să vi-l prezint în
următoarea ședință. ”
Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: „Deci nu-i publicat?
Urmează.”
60

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„ L-am prezentat. Este și
obligația dumneavoastră ca să prezentați.”
Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: „Ce să prezint dacă eu nu
am fost?”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pe 2017.”
Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: „În decembrie 2017.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pentru o lună trebuie să-l
prezentați.”
Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: „Care lună? 3 zile.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Este finalizat raportul o să vil prezint.”
Domnul consilier Gheoca Corneliu-Dumitru: „Am înțeles. Mulțumesc
frumos.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Să stați cu mâna
ridicată așa, sunteți înscrisă la cuvânt, din cauza asta nu am nicio problemă.
Spuneți.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Asta am impresia că ar fi
bine să faceți un control oftalmologic.
Domnule consilier Bîrsan să vă răspund eu la această întrebare dacă
domnul Primar nu a putut Într-adevăr în urma ședinței ordinare după câte știți
Primăria Focșani, pe pagina de facebook a postat un articol Biroul de presă al
Primăriei Focșani prin care a denigrat Partidul Național Liberal, chiar așa se
numea „PNL nu are Dumnezeu”.
Ulterior au curs o serie de comentarii ale cetățenilor din zona str. Republicii
din spatele Catedralei care dacă vă uitați presupun că nu le-au șters, unele din ele
sunt șterse, altora li s-a dat blocare pe facebook au cerut spațiul de joacă pentru
copii și în urma acestui lucru cetățenii de acolo au strâns semnături, au adus petiția
la Primărie și au înregistrat-o.
În primă fază nu i se înregistrase persoanei care a venit să depună această
petiție pentru că nu avea ștampila administrației din zonă ceea ce nu are nicio
legătură, este simplă petiție, ulterior a venit colegul nostru Nicolae Tănase să ajute
persoana respectivă și de aici mai departe răspunsul Primăriei nu știu să vă spun
care a fost, habar nu am dacă cetățenii de acolo au fost informați.
Iar ceea ce spunea domnul Primar, că întâlnirea care a avut loc ,a
consilierilor PNL, cu Înalt Presfințitul Ciprian este într-adevăr, ați aflat din presă,
cum a spus și dumnealui nu cred că mai e ceva de discutat mai departe. Primarul
trebuie să-și facă treaba și exact mai departe ideea e că dumneavoastră ați întrebat
despre această petiție strict. Deci divagăm de la subiect și nu are nicio legătură.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Spuneți concluzia, că ați spus
în acest comunicat de presă, domnul Tănase a spus că s-a ajuns la o concluzie și
s-a ajuns la o concluzie și la o soluție, așteptam din partea consilierilor PNL să se
propună acea soluție pentru a fi dezbătută.”
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Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar, cetățenii
Municipiului Focșani, care oricum se uită la această ședință, așteptau dumnealor
răspunsul Primăriei la ceea ce au cerut dumnealor.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Răspunsul nostru este că noi
am propus un lucru, au destule zone unde să poată să se recreeze, sunt spații
create.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dumneavoastră trebuie să
tineți cont de ceea ce-și doresc cetățenii nu ceea ce doriți dumneavoastră să
sugerați.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În petiție s-a solicitat crearea
de spațiu verde inițial, vă aduc petiția.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dumneavoastră ați citit
petiția? Nu știu, vă întreb.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am citit-o de trei ori.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Eu zic să o mai citiți și a
patra oară, poate o să înțelegeți ceeea ce au scris dumnealor acolo.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Bratu, vă rog să
aduceți petitia.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Dacă imi permiteți să trec
mai departe.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Avem deja și răspunsul
pregătit.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Bine că îl aveți acum
pregătit și nu l-ați dat cetățenilor.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Îl avem de mai demult pregătit
dar am așteptat această ședință să vedem dacă veniți cu o soluție, nu veniți cu
nicio soluție, veniți doar cu critici.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu:„ Dumneavoastră nu ați
avut măcar bunăvoința să răspundeți cetățenilor Municipiului Focșani la o
petiție.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dar nu aveam ce să
răspundem, noi nu am găsit o altă soluție, am înțeles că ați găsit dumneavoastră
altă soluție în urma discuțiilor. Haideți să o prezentați public tuturor cetățenilor
care este acea soluție și dacă este soluție mai bună decât ceea ce este...”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Puteți să vă calmați.
Calmați-vă.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu sunt nervos”.
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Scuzați-mă
domnișoară spuneți-mi și mie când au avut ei soluții.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu au avut soluții.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Ei numai ridică niște
probleme închipuite. Când au avut ei soluții. Poate mai sunt vreo 2-3 prin spate
care mai au soluții, dar cei din față...”
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule Președinte de
ședință chestiunea este simplă. Acolo există spații verzi de recreere, nou făcute
acum de curând, amenajate în fața blocului.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule Primar...”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Lăsați-l si pe Primar să
vorbească. Iar vă tai microfonul. Nu știți să vorbiți.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doi la mână, vom face acel
spațiu de joacă. Vom reabilita în imediata vecinătate pe Peneș Curcanul, la doi
pași, vom face un loc de joacă foarte modern, ca să nu mai spun, că tot la doi pași,
există parcul Teatru unde copii pot merge să se recreeze. Ori în 145 mp. cât sunt
disponibili în acest moment, pentru că din 184 nu sunt toți disponibili, pentru a
se face un loc de joacă într-o parcare unde se circulă cu mașina, să lași copilul
singur acolo să se joace, din punctul meu de vedere, este, în primul rând, inuman
și nu vom obține avizele.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar este
punctul de vedere al 81 de locatari din str. Republicii nr. 41.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna ex Udrea...”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar revin, ați
mai dat tot felul de indicații cetățenilor Municipiului Focșani. Opriți-vă din a da
indicații și a găsi soluții și a le pune în practică pentru...”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Haideți să vă spun: „petiție
pentru amenajarea unui spațiu verde pentru recreere pe str. Republicii nr. 41 către
Consiliul local Focșani”. Titlul. Scrie mare.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar..”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „În contextul...”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Lăsați-l pe domnul
Primar să vorbească.”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Domnișoară lăsați-l să
vorbească nu mai inerveniți toată ziua ca o cață pe cuvânt, lăsați-o doamne iartă,
lăsați omul să vorbească domnule cu mult drag. Este solemnitatea ședinței și vă
mulțumesc că m-ați trimis la oftalmolog din moment ce sunteți obraznică și nu
aveți șapte ani de acasă atunci taceți din gură. Habar n-aveți ce vorbiți
dumneavoastră. ”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dumneavoastră solicitați ...”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Este singura femeie
obraznică pe care am cunoscut-o până acum. Restul sunt fete cu bun simț.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Vă rog să vă măsurați
cuvintele. Încă o dată revin..”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Eu mi le măsor.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar, acum
citiți această petiție, să înțelegem.”
„Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă citesc ca să vă fac un
rezumat.”
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Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu trebuie să-mi faceți
mie, cetățenilor nu le-ați răspuns domnule Primar.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă citesc ultima fraza.”
Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnule Primar, dacă vreți vă spun
eu despre ce este vorba acolo.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, îmi dați
voie să citesc că doamna Ex Udrea îmi spune să citesc asta.”
Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar, dacă
aveți probleme existențiale de comportament rezolvați-le la un pshiholog,
psihiatru, terapeut, ce doriți dumneavoastră.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumesc.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Ce doriți dumneavoastră,
deci dacă nu puteți face față la această ședință...”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Domnul Primar vă rog
frumos ăsta este stilul ei v-am spus că este obraznică și din cauza asta nu avem
ce discuta.”
Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumesc!”
Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule Președinte lăsați-o dracului
de treabă...”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Dar calmați-vă
domnilor coechipiera, calmați-vă, din moment ce îl trimite la psihiatru, ăsta e
limbaj? I-ați cerut o explicație domnului Primar și acum v-o dă. Deci dacă aveți
un alt limbaj licențios vă tai microfonul.”
Domnișoara Consilier Ana-Maria Dimitriu: „Licențios eu?”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Da, dumneavoastră
domnișoară. Cu ce v-a jignit că nu vă înțeleg. Cu ce v-a jignit domnul primar?”
Domnul consilier Costel Bîrsan:„ Domnule Președinte,... domnule
Președinte, dumneavoastră vă convine dacă cineva vorbește așa despre soția
dumneavoastră?”
Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Eu declar ședința
închisă. Îmi pare rău. Bună seara.”
Doamna consilier Alina Drumea: „Domnule Primar, vă rog să
consemnați..... ”
Domnul consilier Costel Bîrsan „Vă convine dacă cineva vorbeste așa de
soția dumneavoastră?”
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