ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
din 31 august 2017
Astăzi, data de mai sus, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul
Dimitrie Cantemir nr.1 bis, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului
Focşani.
D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană este în
concediu de odihnă, drept urmare d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie
publică locală, agricultură, este înlocuitoarea de drept al acestuia, prin fişa postului.
D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,
agricultură, deschide şedinţa ordinară din 31.08.2017, şedinţă convocată prin dispoziţia
d-nului Primar nr.1466/25.08.2017, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 18
consilieri locali din totalul de 21 de consilieri, absentând d-nii consilieri Ionuț Filimon
și Neculai Tănase, fiind în concediu de odihnă și d-nul consilier Mihai Petruț, fiind
într-o deplasare externă.
Este întrunit cvorumul necesar pentru ca şedinţa să fie legal constituită, este astfel
îndeplinită condiţia art. 40 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,
agricultură, supune votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 27.07.2017.
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 18 voturi
„pentru”.
D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,
agricultură, supune votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 17.08.2017.
Nu sunt observaţii pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 18 voturi
„pentru”.
La şedinţă participă:
■ d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul mucipiului Focşani;
■ d-na Marlena Șerbănuț – Consilier Cabinet Primar;
■ d-nul Dan Grigoraş – inspector Serviciul Impozite si taxe;
■ d-nul Marius Iulian Manoliu – consilier Compartiment Cabinet Primar;
■ d-na Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii;
■ d-na Simona Poieană – Şef Serviciu buget, contabilitate;
■ d-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, agricultură;
■ d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală,
agricultură;
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■ d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios;
■ d-nul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor și
investițiilor;
■ d-na Luminița Mogda – Șef serviciul Urbanism ;
■ d-nul Florinel Ionaşcu - Inspector, aparatul permanent de lucru al Consiliului local;
■ d-na Mădălina Răducanu – Inspector Compartiment Turism ;
■ d-nul Adrian Imireanu – Şef Birou Proiecte;
■ d-na Magdalena Dumitrescu – Şef Serviciu administrarea patrimoniului ;
■ d-na Luminiţa Mogda – Serviciu urbanism;
■ d-na Silvica Manole – Inspector Birou agricultură ;
■ d-nul Meluş Nazâru – Şef serviciu impozite şi taxe locale;
■ d-na Maria Murgoci – Director Ansamblul Folcloric Țara Vrancei ;
■ d-na Nicoleta Matei – Contabil Serviciul Creşe Focşani;
■ d-nul Mihai Ciubotaru – Director Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină Şcolară
Focşani;
■ d-nul Sorin Francu – Director Teatrul municipal Focşani ;
■ d-nul Ionel-Dumitru Epure – Serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor
Focşani;
■ d-nul Nelu Ioniță - Şef Ordine Publică Poliţia Locală Focşani;
■ d-nul Viorel Profiroiu – Director S.C. CUP Salubritate SRL Focşani;
■ d-nul Ion Diaconu – Director S.C. Transport Public SA Focşani;
■ d-nul Gheorghe Vasilescu – Director S.C. CUP S.A. Focșani;
■ d-nul Viorel Ciubotaru - Director Clubul Sportiv Municipal Focşani;
■ d-nul Valentin Gheorghiţă - Director Ateneul Popular Mr.Gh.Pastia;
■ d-na Otilia Stoica - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;
■ d-nul Dorian Alecsandrescu – Director SC PARKING FOCŞANI S.A.;
■ d-na Marcela Diaconu;
■ d-nul Cristian-Giurgea Dumitrescu;
■ d-nul Gabriel Pădineanu ;
■ d-na Mirela Danțiș;
■ d-nul Puiu Constantin;
La şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi reprezentanţi
ai mass-media locale.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „bine ați venit, bună
ziua doamnelor și domnilor, stimați colegi, înainte să dăm curs ședinței ordinare, l-aș
ruga pe d-nul Primar să înmâneze diplomele de Cetățean de onoare pentru persoanele
care au fost nominalizate în ședința de data trecută și anume: d-nul Puiu Constantin și
d-na Mirela Danțiș”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „bună ziua, doamnelor și domnilor
consilieri, stimați invitați, dragi colegi, dați-mi voie să înmânez diploma de onoare,
pentru Cetățean de onoare al Municipiului Focșani, Caporalului cls.a III-a Puiu
Constantin”.
D-nul Puiu Constantin: „vă mulțumesc”.
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D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „de asemeni, diploma de onoare, și o
plachetă pentru doamna sportivă Danțiș Mirela, Cetățean de onoare al Municipiului
Focșani”.
D-na Mirela Danțiș: „vă mulțumesc, o să fiu prezentă ori de câte ori va fi nevoie”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „vă mulțumim”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „stimați colegi, întrucât azi dimineață la ora 5, a
decedat tatăl unui coleg de-al nostru și socrul colegei noastre, Alina Drumea, v-aș ruga
să ținem un moment de reculegere”.
Are loc un moment de reculegere.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga prezintă proiectul ordinii
de zi care cuprinde 28 puncte:
Secţiunea I – proiecte de hotărâri
1.
proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 93/2017 privind aprobarea numărului de burse și a
cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe
anul 2017, modificată prin HCL nr. 295/2017;
2.
proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3.600 lei din bugetul local
al municipiului Focșani pe anul 2017 pentru participarea elevei Vrabie Mayra Gabriela
însoțită de un profesor îndrumător la Festivalul Intervațional „SLAVSYA,
OTECHESTVO” - Moscova ce va avea loc în perioada 2-6 noiembrie 2017;
3.
proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2,90 mii lei din bugetul
local al municipiului Focșani pe anul 2017 pentru premierea sportivilor participanți la
Turneul de tenis de masă, ce va avea loc pe data de 23 septembrie 2017;
4.
proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 82/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea
obiectivului de investiții „Locuri de joacă în zona Gară și Cartier Mîndrești din
municipiul Focșani”;
5.
proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General și a categoriilor de
cheltuieli după încheierea contractelor de achiziție publică pentru obiectivul de
investiții: „Refacere infrastructură strada Unirea Principatelor”;
6.
proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 8/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea
obiectivului de investiţii „Refacere infrastructurǎ strada Unirea Principatelor” din
Municipiul Focsani, judetul Vrancea;
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7.
proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 58/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea
obiectivului de investiții „Construire scară exterioară – Grădinița cu program prelungit
nr. 2 str. Alecu Sihleanu nr. 6” din municipiul Focșani, județul Vrancea;
8.
proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr.
92/28.03.2017 privind aprobarea utilizării, în anul 2017, a excedentului bugetului local
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului precedent, cu modificările ulterioare;
9.
proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului
Focșani pe anul 2017;
10. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local
a municipiului Focșani nr. 254/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții
și numărului de personal pentru Serviciului Public „Creșe” din municipiul Focșani, cu
modificările și completările ulterioare;
11. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local
a municipiului Focșani nr. 107/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții
și numărului de personal pentru Poliția locală a municipiului Focșani;
12. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local
a municipiului Focșani nr. 132/2015 privind aprobarea organigramei, statului de funcții
și numărului de personal pentru Teatrul Municipal Focșani, cu modificările și
completările ulterioare;
13.
proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Local a municipiului Focșani nr. 60/2017 privind aprobarea organigramei, statului de
funcții și numărului de personal pentru Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”;
14.
proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcții al 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;
15.
proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare final al membrilor
consiliului de administrație la PARKING FOCȘANI SA;
16. proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Direcția de
Dezvoltare Servicii Publice Focșani, a sectoarelor de drumuri naționale DN 2 km
180+220 – km 188+390, DN 2D km 0+000 – km 2+552, DN 23 km 0+000 – km 5+025
și DN 23A km 0+000 – km 1+500, împreună cu terenurile aferente, până la emiterea
ordinului de începere a lucrărilor în cadrul proiectului „Remodelarea arterei formată din
Calea Munteniei și Calea Moldovei, astfel încât să corespundă nevoilor urbane”;
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17. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local
al municipiului Focșani nr. 384/2015 pentru aprobarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările
ulterioare;
18. proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local
a municipiului Focșani nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării
parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările
ulterioare;
19. proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului
Focșani nr. 57/2007 privind aprobarea dării în administrare a obiectivului de investiții în
curs de execuție „Extindere cu 12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani” către școala cu
clase I-VIII nr. 3, str. Dornei nr. 2, din Focșani;
20. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea
imobilului – monument istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-06415 din
Focșani, str. Cuza Vodă nr. 4, aflat în proprietatea domnului Plăcintă Sorin Nicolae;
21. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de servitute în indiviziune și
cote părți egale, cu titlu oneros, pe perioada existenței construcțiilor, asupra terenului în
suprafață de 138,00 mp, situat în Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 7, T 40, P 2569,
pentru uzul și utilitatea construcțiilor aflate pe fondul dominant, aparținând domeniului
privat al municipiului Focșani, către domnul Vlăsceanu Răzvan și domnii Lungu Adrian
– Mihai și Voicu Carmen - Sinica;
22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică, a terenului în
suprafață de 6,50 mp situat în Focșani, str. Dornișoarei nr. 7, județul Vrancea, T.109 ,
P. 5736 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Mocanu DianaMihaela;
23. proiect de hotărâre privind aprobarea a trei schimburi de locuinţe ANL situate în
Focșani, Cartierul Tineretului Sud, respectiv Cartierul Brăilei, solicitate de titularii
contractelor de închiriere în conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
24. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției familiei Dumitru
George Ovidiu din imobilul situat în Focșani, str. Ulmului nr. 15, bl. 15, ap. 1 în
imobilul din Focșani, Aleea Parc nr. 9, bl. 9, ap. 20, în conformitate cu Legea locuinţei
nr. 114/1996, republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea
Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată;
25. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării
Publicului nr. 72201/03.11.2016 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului
Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan și lotizare teren în vederea construirii de
locuințe” ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, T 23, P 64/1, pe
terenul în suprafață de 8850 mp;
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Secțiunea a II-a – rapoarte, informări
1.

Informare privind activitatea de soluționare a petițiilor înregistrate la Primăria
municipiului Focșani și audiențelor, în semestrul I al anului 2017.
Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga “bună ziua, d-nule Primar,
stimaţi consilieri, domnilor invitaţi, declar deschisă şedinţa.
Referitor la ordinea de zi, avem un proiect, proiectul nr.14 și o să-l rog pe d-nul
Primar să ia cuvântul, este inițiatorul proiectului, pentru retragerea acestui proiect. Am
discutat motivele pentru care-l retragem, ieri la comisie.
Vă rog d-nule Primar”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „propunem retragerea de pe ordinea de
zi a proiectului nr.14 proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcții
al 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;
De asemenea propunem completarea ordinii de zi a ședinței Consiliului local al
municipiului Focșani din data de 31 august 2017 cu următoarele proiecte:

-

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență
Socială și Medicină Școlară;

- proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul municipiului Focșani a
numărului de indemnizații lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai
copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai
acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav;
- proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 106/2017 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului
Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
- proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al
municipiului Focșani pe anul 2017, a sumei de 5 mii lei pentru premierea elevei Felicia
Manuela Arion, absolventă a Colegiului Național Unirea”, care a obținut media 10 la
examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017;
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- proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea
Primăriei Municipiului Focșani formată din 8 persoane pentru a participa la aniversarea
zilelor orașului Majdanpek, Republica Serbia în perioada 12.09 – 17.09.2017
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „dacă sunt discuții pe
marginea ordinii de zi a ședinței de astăzi! Dacă nu, vă supun la vot propunerile făcute
de d-nul Primar al municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă, respectiv, retragerea
proiectului nr. 14 - proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcții al
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; și cele 5 proiecte
adăugate suplimentar pe ordinea de zi :
- proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență
Socială și Medicină Școlară;
- proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul municipiului Focșani a
numărului de indemnizații lunare cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai
copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai
acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav;
- proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la
Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 106/2017 privind aprobarea
organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului
Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
- proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al
municipiului Focșani pe anul 2017, a sumei de 5 mii lei pentru premierea elevei Felicia
Manuela Arion, absolventă a Colegiului Național Unirea”, care a obținut media 10 la
examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017;
- proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea
Primăriei Municipiului Focșani formată din 8 persoane pentru a participa la aniversarea
zilelor orașului Majdanpek, Republica Serbia în perioada 12.09 – 17.09.2017.
Se supune la vot retragerea și completarea ordinii de zi şi se aprobă cu 18 voturi
„pentru” .
Se supune la vot ordinea de zi, în totalitatea ei şi se aprobă cu 18 voturi „pentru”.
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Se prezintă punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 93/2017 privind
aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la
cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate
din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017, modificată prin HCL nr.
295/2017;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 304.
Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
alocării sumei de 3.600 lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017
pentru participarea elevei Vrabie Mayra Gabriela însoțită de un profesor
îndrumător la Festivalul Intervațional „SLAVSYA, OTECHESTVO” - Moscova
ce va avea loc în perioada 2-6 noiembrie 2017;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 305.
Se prezintă punctul 3 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
alocării sumei de 2,90 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul
2017 pentru premierea sportivilor participanți la Turneul de tenis de masă, ce va
avea loc pe data de 23 septembrie 2017;
D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „am un amendament la acest proiect și anume :
- se modifică art.1, pct.1, în sensul: aprobarea alocării sumei de 2,90 mii lei în
loc de 2,90 lei, o greșeală de scriere”.
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuț Mersoiu și se adoptă cu 18
voturi „pentru”.
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu
amendamentul formulat de d-nul consilier Ionuț Mersoiu, fiind adoptat cu 18 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 306.
Se prezintă punctul 4 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 82/2016 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Locuri
de joacă în zona Gară și Cartier Mîndrești din municipiul Focșani”;
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „aș vrea să fac o mențiune ținând cont de
faptul că s-au aprobat costuri pentru realizarea acestor spații de joacă din anul 2016, în
martie și ulterior s-a revenit cu o altă hotărâre de Consiliu local în luna mai 2016,
evident că a trecut un an și atunci studiul de fezabilitate, clar că nu mai este de
actualitate și acum se alocă din nou bani pentru acest lucru, întrebarea este următoarea:
la indicatorii tehnico-economici, la montaj utilaje și echipamente, la procurare
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echipamente, construcții montaj, nu sunt detaliate toate cele necesare pentru cele 2 spații
de joacă pentru copii.
O altă întrebare, este următoarea: presupun că se știe ce necesar trebuie acolo, da.
Stâlpi de iluminat, că am văzut că trebuie și iluminat nocturn, trebuie și supraveghere
camere video, da, câte din fiecare trebuiesc montate ... deci, efectiv nu este detaliat acest
lucru.
Puteți să-mi spuneți de ce și cine poate să ne dea informațiile acestea!”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ați primit la ordinea de
zi proiectul de hotărâre, eu zic că aveți toate detaliile de care aveați nevoie, dar, vă vom
trimite în scris un răspuns detaliat.
Mai sunt discuții pe marginea acestui proiect?”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „îmi cer scuze, dar în sală este d-nul
Director executiv de la departamentul Investiții, cred că dumnealui ne poate răspunde la
această întrebare!”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „nu am înțeles, dacă este
în sală, ce trebuie să fac eu?”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „să-i dați cuvântul domnului din aparatul
de specialitate...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „eu am luat o decizie și
veți primi răspunsul în scris...”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „deci, nu ni se pot da lămuriri în plen,
nu?”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „eu nu vă înțeleg, sincer!
D-ra consilier, aveți caracteristicile principale și indicatorii tehnico economici în
detaliu. Construcții montaj, prețul care a fost propus prin hotărârea din anul 2016 și
indicatorii noi. Aveți un tabel. Este așa de greu să ...”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... este un tabel dar nu sunt detaliate toate
cele necesare, materialele necesare pentru acest lucru ...!”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... a, vreți cu șuruburi,
piulițe ...”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... dacă se poate, de ce nu ! este vorba de
bugetul local, de bani cheltuiți ...!”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... acesta este scopul
nostru aici, suntem toți mecanici! Nu am știut că .... ”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... nu m-am referit la piulițe, șuruburi și
fitinguri ...”.
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... văd că asta doriți ...”
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „pe bune, haideți să fim serioși”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „cred că colega mea voia să ceară un proiect, să vadă
cum arată ... cred că la asta s-a referit. Nu să ceară piulițe și șuruburi. Ar fi vrut să vadă
cum arată, cu împrejmuire gard, cu chestii de acestea, nu cred că este nevoie de detalieri
de genul acestea tehnice, adică, nu suntem pentru șuruburi aici. La asta cred că s-a
referit”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „știți ce nu înțeleg eu
d-nule consilier!
Ieri în comisia de buget, nu a întrebat nimeni nimic, absolut nimic.
Acesta este motivul pentru care eu nu vreau să pierdem timpul.
V-am spus și ieri că, la un moment dat o parte din colegii noștri au vrut să plece
din comisie, chiar m-am simțit revoltat și eu și d-nul Viceprimar Mersoiu pentru
atitudinea pe care au luat-o colegii noștri.
Nu se face așa ceva și colegii noștri din aparatul de lucru erau lângă noi, oameni
care muncesc peste program de fiecare dată să ne pună la dispoziție aceste proiecte în
interesul cetățenilor din municipiul Focșani. Dar comisiile am înțeles că le facem
degeaba. Ne place la televizor, la cameră, să punem întrebări”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „d-nule președinte, chiar nu este nici o
ofensă la adresa nimănui, ci erau doar niște informații suplimentare pe care le ceream
atâta tot. Și mi se pare de bun simț să le am. Pur și simplu nu este vorba de cu totul
altceva. Și când am pus întrebări la comisie, poate că nu le-am pus din alte considerente,
nu știu, da!
Chiar nu trebuie să dau lămuriri de ce nu am pus întrebări la comisie și le pun
acum în plen, nu că-mi place să dau bine la televizor sau ce spuneți dvs. Deci, era o
întrebare de bun simț”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „sunteți fotogenică
oricum”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „eu nu am spus că nu le
veți primi, le veți primi în scris și cu detaliu. Pentru că sunt foarte multe, pentru că dacă
nu mă înșel, cred că sunt cel puțin 2000 de articole ... imaginați-vă ce ar însemna acum
să le luăm pe toate. Câți stâlpi pe mărimi, cabluri, becuri, ș.a.m.d., pierdem timpul
nostru”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 307.
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Se prezintă punctul 5 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
Devizului General și a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de
achiziție publică pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură strada
Unirea Principatelor”;
D-nul consilier Costel Bîrsan: „bună ziua, mulțumesc d-nule Președinte.
Ieri în ședința de comisie am solicitat câțiva consilieri, să ni se pună la dispoziție
o copie după contractul de execuție al acestei străzi cu firma care a executat-o și nici la
ora actuală nu avem acest contract. Cred că ar fi foarte lămuritor să vedem și noi
clauzele acestui contract și să deslușim până la urmă de ce s-a întâmplat, ce s-a
întâmplat cu acea firmă care a abandonat lucrările și cred că, cu această stradă o să ne
prindă iarna cu ea și poate chiar și primăvara și nu o să se definitiveze”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „aveți dreptate d-nule
consilier, depinde doar de dvs. dacă astăzi votăm acest proiect, să nu ne prindă iarna cu
strada neterminată.
Am înțeles că până la urmă nu s-a făcut în scris o cerere pentru contractul încheiat
la data respectivă ... nu așa trebuia?”.
D-na Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală,
agricultură: „da”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „în al doilea rând, dacă
îmi permiteți, aș vrea să vă reamintesc celor care nu știu, că acel contract a fost valabil
până în martie anul acesta, 2017, este adevărat? Până în luna mai s-a ajuns datorită
perioadei de întrerupere în sezonul rece, la începutul lunii mai s-a încheiat contractul”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „d-nule Președinte, domnilor consilieri,
dacă ați fi citit cu atenție raportul care a stat la baza acestui proiect de hotărâre ați fi
văzut că de fapt aici este vorba despre, a aproba niște devize solicitate de către
Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru
a prezenta documentația necesară obținerii finanțării de 1008000 mii lei parcă, pentru
finalizarea lucrărilor la această stradă.
Nu este în discuție altceva.
Nu știu de ce trebuie să ne luăm de contracte, să dezgropăm acum niște chestiuni
care nu-și au sensul.
Vreți mai multe detalii, le veți primi în scris.
Eu vă spun la modul categoric că este o adresă pusă în spate, cred că o aveți toată
lumea la dosar, da, semnată de Directorul general, Direcția Generală Dezvoltare
Regională și Infrastructură în care ne-au solicitat foarte clar pentru tipurile de lucrări,
dacă sunt lucrări începute, din cele supuse finanțării aprobate pentru a fi finanțate din
Programul național de dezvoltare locală.
Pentru str.Unirea Principatelor s-a alocat o sumă 1069672 lei, pentru că au fost
începute lucrările, noi trebuie să venim cu o justificare a lucrărilor care au fost efectuate,
care mai sunt de efectuat, a valorilor acestora și de aceea trebuie să adoptați această
hotărâre prin care să se aprobe devizele ... devizul general și toate celelalte așa cum sunt
ele prezentate în proiectul de hotărâre.
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Nu știu ce legătură are cu contractul. Contractul respectiv și-a produs efectele
juridice din toate punctele de vedere, s-a scos la licitație restul de executat. Pe data de
12 septembrie este termen de deschidere a ofertelor, urmează ca în cel mai scurt timp
după deschiderea ofertelor să facă evaluarea lor să se semneze un nou contract cu un
nou executant sau cu cel care s-a înscris, nu știm cine s-a înscris deocamdată, pentru că
mai este timp, cine se va înscrie și eu vă asigur că până la sfârșitul anului, nu ne va
prinde iarna cu strada neterminată. Nici pe str.Unirea Principatelor nici pe str.Cotești”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „d-nule Primar, îmi cer scuze dacă am fost neclar
și m-ați înțeles greșit.
Am citit foarte bine proiectul, dar noi în ședința de comisie de ieri și mai ales
replica d-nului Președinte că nu am pus întrebări prea multe, ba am pus și ni s-a spus că
azi vom primi pe e-mail copie după acest contract. Și nici pomeneală să ni se spună că
trebuie să facem o solicitare în scris, că o făceam. Dar nu ni s-a spus.
Și dacă ni s-a promis acest contract, de ce nu ni se dă, ce este atât de secret în el!
Să ne facem și noi impresie despre ce s-a întâmplat acolo, ce clauze contractuale sunt.
Nu cred că este o cerere ieșită din comun”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „în raport scrie următorul lucru: termenul
de execuție va fi maxim 12 luni la această lucrare. Deci până în iarnă, nu știu cât de
repede s-ar mișca firma contractantă și, aveți cumva ... nu știu ... dacă aveți certitudinea
că firma care a abandonat lucrarea de pe str.Unirea Principatelor nu o s-o mai luați în
calcul în momentul în care se va înscrie iar la licitație”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „d-na consilier, firma respectivă nu a
abandonat lucrarea. Firma respectivă a primit o notificare din partea noastră că ia
expirat termenul de execuție a lucrărilor și conform acelui contract nu mai avea dreptul
să continue lucrările, nu că a abandonat lucrarea.
Firma voia să continue lucrările dar fiind niște clauze, din punctul meu de vedere,
prost puse în contract, s-a blocat această lucrare. Că s-a dat un termen fix de 12 luni de
efectuare a acestor lucrări, în termenul acesta de 12 luni nu s-a încadrat, din motive
reale și din motive că ei nu au respectat în primul rând o chestiune foarte simplă,
trebuiau să notifice de fiecare dată, să solicite suspendarea contractului de câte ori a
plouat, și ne aducem aminte de câte ori a pouat anul trecut, de câte ori au fost sărbători
legale și nu s-a dat voie să se lucreze ș.a.m.d.
Ei au făcut o simplă suspendare a contractului de execuție doar în perioada
decembrie 2016 – martie 2017, atât au făcut.
Conform calculelor dumnealor, ei au mai fi avut timp să se încadreze în cele 12
luni, dar din cauza acelor clauze din contract, unde s-a spus că nu se pot depăși cele 12
luni, sub nici o formă, fără nici un act adițional, nu s-a mai putut ajunge la chestiunea
asta.
A fost o scăpare a lor că nu au făcut notificări în momentul în care și-au
suspendat activitatea din motive meteo. Și au mai muncit după expirarea contractului
până la momentul la care i-am notificat noi, încă două săptămâni, fapt pentru care
sumele respective pentru lucrările efectuate nu vor fi decontate. Asta este problema.
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Din acest motiv s-a ajuns în această situație și a trebuit să facem din nou
expertiză, să facem din nou documentație pentru a scoate la licitație. Așa se întâmplă
când sunt contractele încheiate pe genunchi”.
D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: „d-nule Președinte, d-nule Primar, noi
înțelegem că este un proiect cofinanțat de MDRP foarte bun. Observ că avem mereu
probleme la execuție, de asta și curiozitatea și a mea și a colegului meu de clauzele
contractuale, pentru că, credeți-mă că în două săptămâni nu cred că terminau lucrările
dacă le lucrau sau nu le lucrau. Și din punctul meu de vedere nu ar trebuie să avem
această lipsă de transparență, să ne cereți în scris, să vedem niște clauze, care ... niște
greșeli, care și d-nul Primar a recunoscut că s-a făcut un contract prost și să nu le mai
repetăm, în sensul acesta, nimic altceva”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „aveți dreptate d-nule
consilier, în schimb nu poate fi eliberat conform Regulamentului intern al Primăriei și
legilor în vigoare ale administrației publice locale, nu poate fi eliberat nici un fel de
document fără o cerere scrisă din partea solicitantului, îmi pare rău, sau interpelare în
plen, bineînțeles. Îmi pare rău”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „acum, cum ați spus și dvs. d-nule Primar
că acele clauze au fost făcute așa ... contractele au fost făcute pe genunchi, și clauzele au
fost nu tocmai cum trebuiau, acum o să avem certitudinea că de această dată clauzele
vor fi întocmite cum trebuiesc!
Și o altă întrebare, vis-a-vis de contractantul care nu a terminat lucrarea, s-a
îndreptat departamentul juridic împotriva acestuia? Există daune pe care le cere
Primăria pentru acest lucru? ”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „asta este o problemă a
compartimentului juridic și dacă doriți o să rog aparatul, să vă facă în scris absolut în
detaliu cu tot ce ați solicitat”.
D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Președinte, raportul prezentat și explicația pe
care a dat-o d-nul Primar și explicațiile care au fost făcute aseară în plenul comisiei,
spune foarte clar, noi dorim să terminăm această stradă. Deci, dorința cetățenilor și a
noastră a consilierilor s-a terminat.
Noi votăm oportunitatea. Problema de bani, de condiții, de situații, are cine să
răspundă în Primărie pentru că iau și bani ... bani, salariu vorbesc, și răspund de ceea ce
fac. Sunt organisme care verifică Primăria anual, mă refer la Curtea de Conturi și alte
organisme și nu cred că cineva de aici își permite, de aici din Primărie să facă, nu știu
ce!
Deci, haideți să nu bănuim noi că, ce este în contractul acela, ce este ...
Deci, domnule, dorim să terminăm această stradă. Cetățenii doresc această
problemă. Asta-i toată situația”.
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D-nul consilier Costel Bîrsan: „mulțumesc d-nule Președinte.
Da, sunt de acord cu colegul meu d-nul Radu Nițu, dar, dacă s-au făcut contracte
și sunt proaste și s-au mai făcut și se vor mai face, nu ar trebui cumva pus la punct un
sistem prin care cei care le fac, să nu mai greșească, voit sau ne voit!
A adus vorba colegul meu de Curtea de Conturi. Da, a fost Curtea de Conturi în
cadrul Primăriei și am primit o adresă referitor la ... schimb un pic subiectul ... la
Cimitirul Vîlcele, Cimitirul Sudic, unde s-a făcut un contract ... ”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... cu iertare, mă simt
nevoit să vă întrerup ...”
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... un minuțel ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... trecem de la alocarea
unor bani de la Ministerul Dezvoltării pentru a termina o stradă pentru cetățenii
municipiului Focșani la cimitirul ...”
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... promit că, termin în 10 secunde ... ”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... nu are nici o
relevanță, asta-i problemă ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... ce voiam să întreb, pentru aceste contracte
defectuoase, care au fost făcute cu voie, sau poate fără voie, sunt sancțiuni? Ce măsuri
s-au luat?”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „cu siguranță că vor fi
sancțiuni, nu le stabilesc nici eu, nici colegii din Primărie, le stabilește o instanță, este
foarte clar”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „mă refer la lucrătorii Primăriei care au semnat
aceste contracte și le-au făcut, d-nule Președinte!”.
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 308.
Se prezintă punctul 6 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 8/2015 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii
„Refacere infrastructurǎ strada Unirea Principatelor” din Municipiul Focsani,
judetul Vrancea;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 309.
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Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 58/2016 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții
„Construire scară exterioară – Grădinița cu program prelungit nr. 2 str. Alecu
Sihleanu nr. 6” din municipiul Focșani, județul Vrancea;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 310.
Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării art. 1 din H.C.L. nr. 92/28.03.2017 privind aprobarea utilizării, în anul
2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al
anului precedent, cu modificările ulterioare;
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „aș avea un amendament aici.
A cere:
- diminuarea cu 307,00 mii lei a sumelor alocate pentru acoperirea temporară a
golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de
funcţionare şi dezvoltare în anul curent, precum şi pentru acoperirea definitivă a
eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul
exerciţiului bugetar și
- suplimentarea cu 307,00 mii lei a sumelor alocate pentru finanțarea cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții:
Mii lei
307,00

TOTAL
Documentație tehnico-economică pentru creșterea
energetice a internatului Colegiului Tehnic “Gh.Asachi”

performanței

Documentație tehnico-economică pentru creșterea
energetice a cantinei Colegiului Tehnic “Gh.Asachi”

performanței

Documentație tehnico-economică pentru creșterea
energetice a cantinei Colegiului Tehnic “V.D.Cotea”

performanței

100.00
75.00
75.00

Generatoare aer cald inclusive instalație și montaj (2 buc) – Colegiul 57.00
Național Unirea
De asemenea la obiectivele de investiții finanțate din excedent pentru Direcția de
Dezvoltare Servicii Publice se propun următoarele modificări:
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Mii lei
Documentație tehnică Reparații capitale ale Monumentului Unirii
Proiect tehnic fază unică Reparații capitale Monumentul Unirii
Înmulțitor pentru plante in vitro

27,5
-5.00
-22.50

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „referitor la acest proiect, nu sunt de acord
cu diminuarea sumei de 150 mii lei, sumă alocată pentru întocmirea documentației
tehnico-economice pentru reabilitare și modernizare str.Vîlcele, A.Saligny, 1 Decembrie
și Brăilei.
De asemenea cu diminuarea sumei cu 150 mii lei pentru întocmirea
documentației tehnico-economică pentru reorganizarea infrastructurii de circulație pe
traseele: B-dul Unirii, str.Independenței, str.Cuza Vodă, str.Bucegi.
De asemenea cu diminuarea sumei de 30 mii lei, aplicația care era necesară
informatică, pentru vânzarea de locuințe ANL și fond locativ cât și pentru gestionarea
fondului locativ al municipiului Focșani, suma de 54 mii lei.
Și aș dori să-mi spuneți și mie, am văzut că se alocă bani pentru achiziționarea
unui scuter, dacă-mi spuneți și mie, la ce ne folosește, și pentru ce ne este necesar!”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „unui ce?”
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „a unui scuter.
Și iar nu sunt de acord cu diminuarea sumei pentru achiziționarea containerelor
de gunoi, pentru că nu mi se pare că nu avem nevoie de așa ceva”.
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Mihai Nedelcu, se adoptă cu 13
voturi „pentru” și 5 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, AnaMaria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Buzoi Dan și ClaudiuAlin Dobre.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „dvs. ați făcut un
amendament să înțeleg?”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „da …”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „următorul proiect ar fi
rectificarea. D-na Poieană, vă rog să explicați dvs.”.
D-na Simona Poieană – Şef Serviciu buget, contabilitate : „ investițiile au fost
prinse initial în bugetul local după care, pe parcurs au fost solicitări de suplimentări de
sume, sursa de finanțare nefiind suficient de elastică, s-au transferat anumite cheltuieli
de investiții din bugetul local ca susținere din excedent ca să putem face loc din bugetul
local să finanțăm cheltuieli de funcționare.
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Dacă ne uităm comparativ, la cele 2 proiecte, o parte din cheltuielile de investiții
sunt mutate și se regăsesc în celălalt.
Cât privesc modificările acelea pe care le-ați spus, la proiectări … nu știu dacă
este colegul meu de la Proiecte, … iar la programul informatic … inițial a fost alocată
suma de 30 mii lei, de la bugetul initial, un proiect informatic privind calculul chiriilor
la ANL.
Pe parcurs, colegilor de la Compartimentul Administrare patrimoniu și fond
locativ, le-au venit sarcini în plus, în sensul că, trebuiau calculate și chiriile
reactualizate, trebuiau defalcate acele cheltuieli ale utilităților și trebuiau calculate și
cotele pe care trebuie să le plătim către ANL. Au considerat că programul pe care l-au
solicitat inițial nu este suficient, au avut mai multe cerințe și din cauza asta s-a
suplimentat. Tehnic vorbind, vor mai multe progrămele, ca să zic așa, și din cauza asta
ne-ar fi necesar acea suplimentare de 24 mii lei.
Diminuăm cu 30 mii lei alocarea inițială pentru că se chema program informatic –
chirii ANL, iar acum avem 54 mii lei alocați pentru un program informatic mai amplu,
necesar fondului locativ”.
Se supune la vot amendamentul d-rei consilier Ana-Maria Dimitriu, și nu se
adoptă cu 5 voturi „pentru” și 13 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier:Mariana
Miron, Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Lauriana Ailincuței, Ionuț Mersoiu, Mihai
Nedelcu, Alexandru Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Marius-Eusebiu Iorga,
Irina-Anca Maria Panaite, Costel Bîrsan și Daniel Ungureanu.
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu
amendamentul formulat de d-nul consilier Mihai Nedelcu, fiind adoptat cu 13 voturi
„pentru” și 5 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, Ana-Maria
Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Buzoi Dan și Claudiu-Alin
Dobre, devenind hotărârea nr. 311.
Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2017;
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „avem și aici un amendament și anume:
Se suplimentează sumele alocate la capitolul 65.02 “Învățământ” după cum urmează:
Mii lei
ÎNVĂȚĂMÂNT
65.02
250.00
GRĂDINIȚA NR. 2
65.02.03.01 28.00
Alte obiecte de inventar
20.05.30
14.00
Reparații curente
20.02
7.00
Alte bunuri și servicii pt.întreținere și funcționare
20.01.30
7.00
GRĂDINIȚA NR. 16
65.02.03.01 20.00
Reparații curente
20.02
20.00
GRĂDINIȚA NR. 17
65.02.03.01 40.00
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Reparații curente
20.02
40.00
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3
65.02.03.02 29.50
Reparații curente
20.02
27.00
Alte bunuri și servicii pt.întreținere și funcționare
20.01.30
2.50
COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D.COTEA"
65.02.04.02 2.50
Reparații curente
20.02
2.50
LICEUL PEDAGOGIC "SPIRU HARET"
65.02.04.02 128.00
Energie termică - încălzire sistem centralizat
20.01.03.01 78.00
Reparații curente
20.02
50.00
LICEUL DE ARTĂ "GH.TĂTTĂRESCU"
65.02.04.02 2.00
Alte bunuri și servicii pt.întreținere și funcționare
20.01.30
2.00
Următoarele obiective de investiții nu se vor mai finanța din bugetul exercițiului
curent și se vor finanța din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar a anului 2016:
Mii lei
TOTAL
250.00
Documentație tehnico-economică pentru creșterea performanței energetice a
100.00
internatului Colegiului Tehnic “Gh.Asachi”
Documentație tehnico-economică pentru creșterea performanței energetice a
75.00
cantinei Colegiului Tehnic “Gh.Asachi”
Documentație tehnico-economică pentru creșterea performanței energetice a
75.00
cantinei Colegiului Tehnic “V.D.Cotea”
D-nul consilier Costel Bîrsan: „vreau să spun ceva...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „...referitor la
amendament sau la proiect?”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „...la amendament”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „vă rog frumos...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „...colegul nostru ne-a zăpăcit de cap. Dânșii sunt
foarte bine pregătiți, văd că au făcut socotelile, totul este șnur. Dar noi cum să urmărim
asemena socoteli!”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „d-nul consilier are
experiență vastă în administrația publică”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „dânsul are, noi nu avem!”.
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „o să aveți și dvs.”.
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „dvs. aveți experiența de pe teren, ar fi trebuit să
... ”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... până o să avem ... trebuie să ni se dea timp să
rumegăm și noi asemenea probleme. Păi ni le-a pus repede pe listă ... fac toate așa, cum
știm noi dacă este corect sau nu este corect ”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „asta-i o glumă, sau ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... o semiglumă d-nule Președinte”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „lucrurile sunt mai
complicate decât atât, credeți-mă ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... am observat ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „sunt niște cereri pe care
instituțiile de învățământ le-au făcut în prag de începerea noului an școlar iar noi am
răspuns pozitiv la cererile dumnealor.
Sunt investiții care trebuiesc neapărat făcute, în termoficare, în instalții sanitare,
în mobilier ș.a.m.d.”.
D-nul consilier Radu Niţu: „s-a spus aseară la comisie că sunt ... în urma
controalelor făcute de aici de la Primărie, au venit în școli și au constatat o serie de
probleme ridicate de directori.
A fost o întâlnire și cu d-nul Primar cu contabilii șefi și cu directorii de școli și
au mai solicitat.
Păi, care este problema?
Am mai spus odată d-nule consilier, noi votăm oportunitatea ... că, cum îi cheltuie
sau ce se întâmplă, nu-i chiar treaba noastră, dacă dă socoteala una cu alta.
Problema este ... au cerut, urmăresc realizarea lor conform ... cum s-a spus în
amendamentul respectiv și ei sunt obligați să facă.
Deci, s-a făcut la ședința ... și în urma controalelor. Și la noi la școală a fost un
control și s-a spus ... care au cerut, au venit pe teren, au văzut care este situația. Și v-aș
ruga să supuneți la vot, pentru că nu este ceva deosebit, este pentru copii noștri care
merg la școală peste câteva zile, peste 10 zile și asta este situația”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „d-nul Radu Nițu, colegul nostru are așa un
talent de a le duce pe un teren pe care vrea dânsul.
Nu a negat nimeni necesitatea acestor cheltuieli, eu sunt de acord și o să votez așa
ceva, dar este normal să știm din vreme aceste lucruri cum sunt stipulate în aceste
rapoarte ale noastre, ar trebui din vreme date și analizate, nu acum în plen asemenea
cheltuieli, asta este ideea”.

19

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „le-ați discutat în comisie?”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „le-am discutat în
comisie d-nule Primar.
Eu nu contest faptul că puteau fi ... mai devreme sau mai târziu. D-nul Primar a
făcut în nenumărate rânduri solicitări directorilor de unități de învățământ să vină
înainte de începerea școlii cu solicitările urgente.
Acum 2 zile ne-am întâlnit cu toții, așa cum a zis și colegul meu Radu Nițu,
directorii, contabilii șefi și ... ieri, pardon, ieri, da, cu proiectele lor iar investițiile și
implementarea acestor proiecte fiți siguri că va fi controlat și monitorizat de către
Primărie, prin Corpul de control al Primarului”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc d-nule Președinte, sunt de
acord cu d-nul Bîrsan, și noi vom vota acest proiect, numai că, așa cum ați spus și dvs.
ieri a fost ședință cu directorii de învățământ în care au cerut aceste sume. Rugămintea
cred, că și a d-nului Bîrsan era aceea de a ne fi pus la dispoziție această listă cu aceste
cheltuieli, nu acum în plen, pur și simplu, enumerate și neavând nici măcar cum să-l
urmărim pe d-nul consilier Nedelcu”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „dacă vă aduceți aminte,
noi în comisie am discutat problemele acestea! ...”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… a fost discuția de sume. A fost discuția
că într-adevăr, directorii de școli au venit cu diverse … cu anumite probleme …”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... am discutat ...”.
D-nul consilier Radu Niţu: „... este mai frumos ... dă mai bine. Haideți să
supunem să vot ...”.
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Mihai Nedelcu, și se adoptă cu 18
voturi „pentru” .
D-nul consilier Emanuel Gongu: „aș vrea să vin și eu cu un amendament.
Urmare a ședinței de ieri a Consiliului director de la Colegiul tehnic Gh.Asachi,
am și depus ... nu eu, s-a depus un proiect ce vizează o reamenajare a întregii curți a
colegiului ... ce înseamnă, asfaltare și pavare cu borduri cu totul ... este de vreo 2 ani de
zile depus acest proiect, nu s-a luat în seamă, acum aș veni eu cu ... nu s-a putut am
înțeles, și aș veni cu acest amendament. Este în valoare de 192 mii lei, știu, este o sumă
cam măricică, dar vreau să vă aduc la cunoștință că, Colegiul Gh.Asachi, nu a avut parte
de o amenajare a curții interne în ultimii 25 de ani. Și dacă mergeți acolo să vedeți cum
arată terenul de sport, pista de atletism și toate celelalte ... vă dați seama dacă un copil
se accidentează, ne-ar costa mult mai mult în toate celelalte.
Iar 10 mii lei, reprezintă amenajarea unei săli de curs care trebuie dotată cu 28 de
bănci și o catedră, și scaune, evident.
Deci, în total amendamentul ar ... suma ar fi undeva la 202 mii lei.
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Proiectul este depus ieri, deci, după ședința de Consiliu director, este depus jos la
registratură”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „vă cred că este depus,
nu știu dacă avem sumele acestea, o să o rog pe d-na Poieană să ne spună câteva
cuvinte”.
D-na Simona Poieană – Şef Serviciu buget, contabilitate : „până la ora ședinței nu
a ajuns la mine nici o solicitare în acest sens”.
D-nul consilier Emanuel Gongu: „ … a fost ieri depus, am o copie…”.
D-na Simona Poieană – Şef Serviciu buget, contabilitate : „conform circulației
documentelor, sunt niște pași de parcurs, și documentul nu a ajuns încă la serviciul
buget ”.
D-nul consilier Emanuel Gongu: „… știu, este un proiect făcut de SC CUP
SALUBRITATE SA Focșani de anul trecut sau de acum 2 ani … deci o estimare, nu un
proiect … o estimare a lucrărilor … un deviz de la CUP SALUBRITATE”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „da, dar, d-nule consilier, aici fiind
vorba de o lucrare de investiție, nu este vorba de o lucrare de reparații sau de întreținere
trebuie în primul rând să aprobăm indicatorii tehnico-economici, ulterior putem aproba
alocarea de sume de bani pentru a se realiza aceste lucrări de investiție. Nu am nimic
împotrivă, acum aud. Ieri în ședință nu ni s-a comunicat acest lucru de către d-na
director de la colegiu ...”.
D-na Simona Poieană – Şef Serviciu buget, contabilitate : „... în ședință nu a fost
nici o solicitare”.
D-nul consilier Emanuel Gongu: „… după ședință mi s-a prezentat, după
ședința care …”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... da, dar în timpul ședinței de ieri
avută cu toți directorii de învățământ și contabilii șefi ai acestor unități, nu ni s-a
prezentat acest aspect ...”.
D-nul consilier Emanuel Gongu: „… s-a prezentat după …”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... am discutat cu fiecare în parte cu
directorii care au fost prezenți la această ședință și fiecare au spus ce probleme au. Nu ni
s-a comunicat.
Dacă au depus o asemenea adresă o vom verifica, o vom lua în calcul, la o ședință
următoare, sigur vom aloca sumele necesare. Dar să parcurgem procedura legală cu
privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ”.
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D-nul consilier Emanuel Gongu: „… acum nu mai pot fi făcute reparații, vă
zic, acolo trebuie refăcut tot…”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „amendamentul îl mai
susțineți acum sau îl propuneți altă dată...”.
D-nul consilier Emanuel Gongu: „… susțin cererea făcută ieri. Cererea este
făcută, înregistrată …”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... eu v-am întrebat dacă
vă susțineți amendamentul...”.
D-nul consilier Emanuel Gongu: „… voi susține doar cererea depusă ieri după
ședința Consiliului de Administrație. Amân amendamentul pentru o rectificare
ulterioară”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „vă mulțumesc pentru
înțelegere”.
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu
amendamentul formulat de d-nul consilier Mihai Nedelcu, fiind adoptat cu 18 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 312.
Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focșani nr. 254/2013
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal
pentru Serviciului Public „Creșe” din municipiul Focșani, cu modificările și
completările ulterioare;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 313.
Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focșani nr. 107/2017
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal
pentru Poliția locală a municipiului Focșani;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 314.
Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focșani nr. 132/2015
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal
pentru Teatrul Municipal Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 315.
Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea
anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local a municipiului Focșani nr. 60/2017
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal
pentru Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 316.
Proiectul de la punctul 14, proiect de hotărâre privind transformarea în
statul de funcții al 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, a fost retras de pe ordinea de zi.
Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
Raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administrație la
PARKING FOCȘANI SA;
D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Președinte, aș vrea să fac un amendament la
acest proiect, s-a omis ieri.
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare final al
membrilor consiliului de administrație la PARKING FOCȘANI SA, la anexa nr.2,
contract de mandat pentru administrarea PARKING Focșani SA, la punctul 4.1, lit.a,
alin.2, componenta fixă este în cuantum de până la 15% din salariul brut al directorului
și se va fi plătită până în data de 15 ale fiecărei luni pentru luna anterioară și la art.11,
lit.a, valoarea indemnizației fixe lunare brute este de 15% din balariul brut al
directorului și va fi plătită până în data de 15 a lunii, pentru luna anterioară”.
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Radu Nițu, se adoptă cu 12 voturi
„pentru” și 6 voturi „abțineri” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, Ana-Maria
Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Buzoi Dan, Claudiu-Alin
Dobre și Costel Bîrsan.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „d-nule Președinte, discuții ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... am întrebat. Aveți
cuvântul”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „de curiozitate, la art.2, aș avea și eu o întrebare.
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Cele 4 persoane, Dumitrescu, Diaconu, Bîlici și Pădineanu, ni se poate spune
ceva despre aceste persoane? Și de asemeni despre cele 3 persoane care au fost
eliminate din cursa pentru nominalizare”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „deci, eu personal nu pot
să vă spun nimic despre persoanele respective.
Există o comisie, un raport, care au fost evaluate, au fost selectate, a fost un întreg
proces și de lungă durată pentru selectarea acestor persoane dar, o să rog aparatul acum
să vă facă un răspuns în scris pe această temă, da ... ”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „ mulțumesc”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „cred că-l găseați ... nu
am știut că există și la mapă”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „este raportul de evaluare”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „să înțeleg că dvs. nu citiți proiectele de
hotărâre și rapoartele, da, tocmai ați spus că nu știați.
D-nul Primar a spus că într-adevăr în raport se află CV-urile dumnealor, se află
absolut tot.
Intrebarea mea era, sunt două persoane acolo ... cred că ... nu știu acum numele,
că nu sunt chiar pe proiectul acela, care au lucrat la firma de Transportul Public SA,
întrebarea mea este, sper că nu facem schimb de personal să luăm dintr-o parte, să
sărăcim o societate a Consiliului Local, subordonată Consiliului Local ducând în altă
parte și vice-versa.”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „reprezentanții în Consiliul de
Administrație, nu se mută de la o societate la alta își desfășoară activitatea de Consiliu
de Administrație, care se întrunește o dată pe lună sau de câte ori este nevoie ...
convocat Consiliul de Administrație de către Președintele Consiliului de Administrație”.
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu
amendamentul formulat de d-nul consilier Radu Nițu, fiind adoptat cu 12 voturi
„pentru” și 6 voturi „abțineri” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, Ana-Maria
Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Buzoi Dan, Claudiu-Alin
Dobre și Costel Bîrsan devenind hotărârea nr. 317.
Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
dării în administrare către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, a
sectoarelor de drumuri naționale DN 2 km 180+220 – km 188+390, DN 2D km
0+000 – km 2+552, DN 23 km 0+000 – km 5+025 și DN 23A km 0+000 – km 1+500,
împreună cu terenurile aferente, până la emiterea ordinului de începere a
lucrărilor în cadrul proiectului „Remodelarea arterei formată din Calea Munteniei
și Calea Moldovei, astfel încât să corespundă nevoilor urbane”;
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „aici, am discutat și la
comisie, este o sintagmă care trebuie schimbată”.
D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „am și aici un amendament, tot o greșeală de
scriere.
Propun modificarea titlului proiectului și a art.1 în sensul corectării denumirii
proiectului în remodelarea arterei formată din Calea Munteniei și Calea Moldovei, astfel
încât să corespundă nevoilor urbane”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „vis-a-vis de acest proiect, noi nu suntem
de acord cu încredințarea către Direcția de Dezvoltare ținând cont că în ultima jumătate
de an sau, hai să zicem, 8 luni de zile, s-au perindat 4 directori pe acolo. În condițiile în
care, momentan, știm că d-na director care este acolo vrea să plece și nu se găsește ... se
dă concurs, nu vine nimeni să se înscrie și tot așa ... ”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... d-ra consilier, nu
sunteți de acord pentru că nu vreți să fiți de acord ...”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... nu, nu,nu ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... nu are nici o legătură
cu Direcția de Dezvoltare...”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... întrebarea este în felul următor, în
momentul în care erau spațiile verzi și știm foarte bine, am avut perioada de vară în care
nu s-a întâmplat nimic la Direcția de Dezvoltare și nu a avut cu ce să-și facă treaba, stau
și mă gândesc, cum ar putea să facă față la această lucrare”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „aș avea și eu o întrebare legată de acest proiect.
De fapt este întreaga Centură, nu? De la intrare în Focșani, de la Sud până la
ieșire, este un proiect foarte frumos și benefic, sunt de acord, dar dacă nu-i încredințăm
Direcției de Dezvoltare acest sector de drum, cine îl va asfalta, cine îl va îngriji, având
în vedere că Stația de Asfaltare trece la CUP ?
Și dacă noi avem atâtea străzi și probleme în Focșani, mai putem duce și această
arteră de circulație?”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „doamnelor și domnilor consilieri.
În primul rând această trecere a sectoarelor de drumuri naționale de la Ministerul
Transporturilor, doar în administrarea Primăriei municipiului Focșani așa cum este
stipulat prin protocolul de predare-primire semnat de către d-nul Ministru al
Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, căruia îi mulțumesc pe această cale, este doar
de a duce la îndeplinire o prevedere a Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind
regimul drumurilor, republicat.
Practic, această ordonanță prevede că toate segmentele de drumuri naționale care
străbat intravilanul Unităților Administrativ Teritoriale, vin în administrarea noastră, a
Unităților Administrativ Teritoriale.
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Noi, la Primăria municipiului Focșani nu avem un birou, care să spunem că dăm
în administrare, decât dacă am da la Patrimoniu și Patrimoniul să se uite la el.
Direcția de Dezvoltare este singura abilitată în acest moment să întrețină, pentru
că are în obiectul de activitate conform ROF-ului și conform Statutului de funcționare și
înființare a acestei direcții. Vreau să vă anunț pe această cale, referitor la chestiunea, ce
ați spus dvs. cu SC CUP SALUBRITATE, deja am dat dispoziție să se încheie un acord
cadru cu, CUP SALUBRITATE, pe o perioadă de 4 ani de zile, în temeiul Legii
nr.98/2016 privind achizițiile public, art.38, în care se prevede că putem încredința fără
licitație, pentru a evita neplăcerile pe care le-am avut la începutul acestui an cu
plombările.
Deci, ei vor face practic întreținerea prin Direcția de Dezvoltare. Direcția de
Dezvoltare le va avea doar în administrare și le va da ordin de începere a lucrărilor.
CUP SALUBRITATE va face acțiunile de întreținere. Dar, trecerea acestor drumuri în
administrarea Primăriei municipiului Focșani, în ansamblul ei, vorbim atât de Primărie
cât și de Direcția de Dezvoltare cât și de toate serviciile din cadrul ... au un scop foarte
clar, pentru că asta am solicitat prin raportul pe care l-am făcut către d-nul Ministru
pentru a se transfera cu precădere aceste segmente de drum, pentru că intenționăm să
utilizăm sumele de 18 mil. de Euro alocate municipalității pentru planul de mobilitate
urbană.
Pe această arteră, așa cum o numim noi, Centura de Ocolire a Municipiului
Focșani, care de fapt nu mai este o centură, noi intenționăm prin aceste fonruri europene
să finanțăm, și am prezentat astăzi în ședința de Dialog Social, proiectele pe care le-am
propus și care au fost stabilite ca fiind fezabile, printr-un studiu de trafic elaborat și
finalizat de către o societate specializată, să facem pe această Centură de Ocolire, în
primul rând, două sensuri giratorii foarte importante. Unul la ieșire din Municipiul
Focșani, la intersecția B-dul București cu Calea Munteniei, la ieșire din Golești, un alt
sens giratoriu, la intersecția str.Revoluției cu Calea Munteniei. Toate acestea vor fi
finanțate prin fonduri europene, plus pista de bicicletă, pe toată lungimea acestor artere.
Mă refer aici la Calea Munteniei, Calea Moldovei care să facă joncțiunea cu pista de
biciclete spre Crâng, trotuare și iluminat stradal, pentru a da într-adevăr o utilitate
acestei centuri așa cum este ea în acest moment, de fapt, un al treilea bulevard care
apare în Municipiu.
Știți foarte bine Master planul Guvernului de a face acele centuri de ocolire sunt
deja în stadii de proiectare, de aceea noi am solicitat de la Minister, Ministerul a fost de
acord.
Dacă dvs. credeți că nu este bine că Ministerul ne-a dat aceste drumuri, și credeți
că focșănenii nu au nevoie de piste de biciclete pe Centură, să meargă mai ușor la
Carrefour, să facă o legătură. Plus că dacă vă prezint, nu are sens să stau acum să prezint
pe îndelete, pentru că am prezentat astăzi în ședința de Dialog Social, și cine a fost
interesat a fost prezent și chiar dacă nu, o să vă pun la dispoziție și dvs. acel Studiu de
trafic care face parte din Planul de mobilitate urbană, sunt documente strategice de bază,
fără de care noi nu putem atrage aceste fonduri europene.
Dacă dvs. considerați că nu este normal să atragem 18 mil. de Euro, administrarea
aceasta la Direcția de Dezvoltare este, cum să spun, este temporară, așa cum spune și
titlul, până la momentul la care se va ordinul de începere a lucrărilor în cadrul
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proiectului Remodelarea arterei formată din Calea Munteniei și calea Moldovei, astfel
încât să corespundă nevoilor urbane.
Da, în acest moment suntem în proceduri de achiziții publice pentru lucrări de
întreținere și marcaje rutiere, pe un acord cadru de 4 ani, ca să nu mai întâmpinăm de
fiecare dată probleme după ce se aprobă bugetul să facem licitație ș.a.m.d.
Suntem în procedură de achiziție publică pentru ... că nu vor face față cei de la
Direcția de Dezvoltare, lucrări de întreținere spații verzi. Dar cred eu, că cel mai
important, și aici, acest proiect trebuie depus ... până când d-nule Imireanu? ”.
D-nul Adrian Imireanu – Şef Birou Proiecte: „până în decembrie 2018.”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... până în decembrie 2018. Dar până în
decembrie 2018, noi avem foarte multe etape de parcurs. Avem de elaborat studii de
fezabilitate, DALI-iuri ș.a.m.d.
Dacă dvs. nu sunteți de acord să le preluăm în administrarea noastră pentru a
putea demara aceste studii, noi în decembrie 2018 o să spunem la revedere 18 mil.de
Euro pentru piste de biciclete și ce avem de făcut, și reabilitare stradală și iluminat
public și trotuare pe această arteră”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „d-nule Primar, eu m-am referit la faptul că noi
... luată în administrare această arteră, suntem în stare să o ducem mai departe!
Sigur, cu 18 mil. de Euro facem, boboc și va fi frumoasă și va place la toată
lumea ”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... nu-i aici proiectul de 18 mil. ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... mă rog, cât o fi. În momentul în care vor
trebui făcute reparații la această arteră, fiind foarte lungă, fiind foarte mare, nu pățim ca
la Unirea Principatelor!”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „eu vă garantez că, nu. Nu se va mai
ajunge în această situație”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „în regulă d-nule Primar, avem înregistrarea”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „da, vă garantez că, nu. Numai dacă,
bineînțeles dacă sunteți de acord să o preluăm. Pentru că există un protocol și o să mă
duc în fața d-nului Ministru să spun, domnule îmi pare rău, consilierii locali din
Municipiul Focșani nu au fost de acord cu preluarea Direcției, vă rog să o luați înapoi și
să o întrețineți dvs., dar nu putem să accesăm în continuare... ”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „.... cum să se întâmple
asta d-nule Primar!
Solicitarea ei au făcut-o, nu au aprobat!
Nu Consiliul Local a solicitat preluarea ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... este o solicitare ...”.
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... nu v-a întrebat cu
ceva timp în urmă dacă sunteți de acord cu preluarea ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... suntem d-nule Președinte ... este o idee bună,
suntem, dar nu vreți deloc să remarcați ceea ce doresc eu. Vom putea să o întreținem...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... da”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... repet d-nule Primar, avem înregistrarea”.
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „d-nule consilier, la banii care se vor investi, eu
sunt convins că noi vom ieși la pensie din acest loc și nu se vor strica străzile astea, așa
cred eu”.
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuț Mersoiu, se adoptă cu 13
voturi „pentru” și 5 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, AnaMaria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Buzoi Dan și ClaudiuAlin Dobre.
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu
amendamentul formulat de d-nul consilier Ionuț Mersoiu, nefiind adoptat cu 13 voturi
„pentru” și 5 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, Ana-Maria
Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Buzoi Dan și Claudiu-Alin
Dobre.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „felicitări PNL!”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „dragi focșăneni, o să mergeți tot pe jos
și o să vă acroșeze mașinile pentru că nu o să aveți trotuare, când o să vă deplasați către
diverse obiective de pe Șoseaua de Centură.
Nu o să puteți avea un iluminat public, că nu o să putem să facem. Aceasta este
dorința consilierilor PNL de a face pur și simplu rău Focșani-ului.
Le mulțumesc pe această cale și cred că și dvs. le veți mulțumi!”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „dacă nici la moacă nu
sunteți în față !
Stimați colegi, știu că sunteți dezamăgiți, dar trebuie să mergem mai departe”.
Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind modificarea
și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 384/2015
pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „în raportul acestui proiect, la art.2, se
propune modificarea HCL nr.384/10.12.2015 privind aprobarea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, astfel:
- se modifică suprafața terenului situat în Focșani, str.Dornișoarei nr.31. T.142,
P.7249 cu destinația de curți construcții aferent casei vândute în baza Legii nr.112/1995,
de la suprafața 187 mp. la suprafața de 173 mp. Cum este posibil așa ceva? A intrat
terenul la apă, s-a întâmplat ceva! Puteți să ne dați o explicație logică?”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „d-na Dumitrescu este?
Vă rog frumos...”.
D-na Magdalena Dumitrescu – Şef Serviciu administrarea patrimoniului:
„suprafețele inventariate în domeniul privat, sunt cele care au rezultat în urma
măsurătorilor efectuate cu ocazia întocmirii cadastrului în 1986. Ulterior s-au făcut cărți
funciare. Aici s-a făcut carte funciară, pe bucăți, cum am reușit până acum să le facem,
din care a reieșit o suprafață corectă, 173 mp. Acesta este motivul pentru care s-a
modificat ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... să înțeleg că este o
rectificare mai mult ...”.
D-na Magdalena Dumitrescu – Şef Serviciu administrarea patrimoniului: „… da,
la momentul respectiv în anul 1986, măsurătorile se făceau mai mult cu ruleta, știți cum,
iar acum cu aparatele noi … din cauza aceasta s-au făcut aceste modificări”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „supun la vot, ... a, voi
sunteți chitiți pe două treimi! Am înțeles!”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „dați-mi voie să spun, substratul este
altul, acesta a fost un motiv puieril pentru a arunca praf în ochi.
Iarăși vin și spun că art.1, trebuie să știe toți cei prezenți, inclusiv mass-media.
La art.1 se dorea inventarierea clădirii în curs de execuție, extinderea cu 12 săli
de clasă a Școlii nr.3 Focșani. Deci, practic prin neaprobarea acestui proiect de hotărâre
noi mai pierdem 700 mii lei alocați de către Guvernul României prin Prorgamul
Național Dezvoltare Locală și nu putem să reabilităm acel corp de clădire de 12 săli de
clasă care este în spatele Inspectoratului Școlar Județean pe motiv că, nu se vrea ca
Misăilă să facă treabă.
Deci, cu toate că am avut bani, 700 mii lei, 7 miliarde lei vechi oameni buni, pe
care noi îi pierdem, dăm cu piciorul pentru simplul fapt că noi astăzi nu suntem în stare
să înțelegem care este menirea acestui proiect. S-a spus foarte clar pentru ce ... și faptul
că, vezi dragă Doamne, s-a găsit ... asta este motiv puieril ca să aruncăm praf în ochi.
Dragi elevi, și dragi profesori de la Liceul de Aertă Gh.Tăttărăscu, acolo voiam să
amenajăm niște săli și niște ateliere în care dvs. să vă dezvoltați abilitățile pe linie
culturală. Eu cred că dumnealor sunt groparii culturii, nu noi, și vă demonstrez că așa va
fi până la urmă. Dar nu mă voi lăsa și acest proiect va trece cumva, avem astăzi un coleg
care lipsește din păcate și din acest motiv nu avem 14 voturi.
Asta este comanda politică. Tot ce este cu 14 voturi, nu se votează.
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Aprind o lumânare pentru dvs. în momentul în care veți vota un proiect cu 14
voturi, lumânări de bine, nu altfel de lumânări!
Sper ca focșănenii să vă mulțumească încă odată pentru bunăvoința pe care o
aveți față de aceste proiecte care zic eu ... dacă Ministerul ne acordă 7 miliarde lei, nu
suntem în stare nici pe aceștia să-i atragem! Nu mai are nici un rost să mai discutăm!”.
D-na consilier Lauriana Ailincuţei: „mulțumesc d-nule Președinte.
Sunt extrem de revoltată, în calitate de profesor vă vorbesc de această dată, pentru
că știu cum arată școlile din Vrancea după 25 de ani de carieră.
Știu cum arată școlile din Focșani și să-mi fie iertată emoția dar este din cauza
revoltei pe care o am pentru că votați împotriva dezvoltării unor școli din municipiul
Focșani.
Vă invit să mergeți în teritoriu, eu am făcut-o în calitate de profesor metodist de
peste 15 ani, și dacă dvs. vă opuneți dezvoltării unor școli din municipiu, mă întreb ce
faceți cu cele din afară! Le îngropăm ? ”.
Pot să spun pentru prima dată că îmi este rușine că sunt colegă cu dvs. în această
ipostază de consilier!
Și dacă-mi permiteți d-nilor consilieri, d-nule Președinte și d-nule Primar, am fost
3 ani director și știu cât de mult am tras din greu pentru o simplă ... eu știu, refacere a
unui acoperiș, pentru o simplă reparație la subsolul unei școli, ca Liceul Pedagogic.
Foarte multe intervenții, foarte multe hârtii, iar acum avem bani să dezvoltăm niște școli
în municipiul Focșani și nu putem, îi vom pierde, iar acești copii nu vor avea condițiile
necesare cerute de niște școli europene pentru a învăța. Simplu, doar pentru a învăța!
Mulțumim încă odată pentru că vă uitați în jos și nu aveți curajul să ne priviți în
ochi!
Și mulți dintre dvs. aveți copii, unii chiar acum intră la liceu, și ați votat
împotriva propriilor dvs. copii.
Să-i priviți deseară când ajungeți acasă cu aceeași dragoste!
D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Președinte, clădirea care era supusă
reabilitării și realizării trenează de, puțin 15 ani în stadiul care se află acum, sau 20 de
ani.
Vreau să vă spun că elevii de la Liceul Gh.Tăttărăscu își fac o parte din activitate
la Școala Ștefan cel Mare. Ne creează și nouă probleme în sensul că, sunt mai mulți dar
și ei au dreptul și nevoia să aibă o școală a lor. Ei funcționează să vă spun sincer în niște
cămine, de fapt și niște locuințe care erau pentru cazarea elevilor. Nu au condiții așa
cum a spus d-nul Primar, nu au condiții acolo.
Este păcat, vă spun sincer, îmi pare rău pentru mulți dintre dvs. că votați cu capul
altuia ... eu nu știu de ce nu votați cu capul dvs.!
Problema se pune în felul următor, pentru cine votăm noi! Noi votăm pentru
dezvoltare, pierdem niște bani pe care ni-i dă cineva și nu vrem pentru ambiția nu știu
cui, pentru a cui ambiție!
Eu propun d-nule Președinte, poate este un moment de reflecție, să reluăm votul,
pentru că bănuiesc că au înțeles mai bine mesajul nostru, sau dăm o pauză, reluăm votul,
să mai dea un telefon poate ... vă spun sincer, chiar îmi pare rău, pentru că lucrez într-o
școală, activitatea mea se desfășoară într-o școală de foarte mulți ani, cunosc școlile din
Focșani. Vreau să vă spun că la țară sunt școli care au fost reabilitate pe fonduri
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europene și arată mai bine. Și de aceea noi vrem să avem toate școlile din Focșani așa
cum trebuie să le avem.
Îmi pare rău de dvs.! Hai, mai dați un telefon și să vedem, poate trece proiectul
acesta! ”.
D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: „da doamnă, înțeleg că sunteți revoltată, și
eu sunt revoltat. Prin faptul că, copilul meu ca să se ducă la școală trebuie să ocolească
mormanele de gunoaie, trebuie să aibă grijă să facă acrobații în trafic din cauza gropilor,
mașinile ocolindu-le ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... copilul dvs. este
șofer! Copilul dvs. are mașină?”.
D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: „...face acrobații mașina ca să ocolească
gropile și trebuie să fie foarte atent copilul când ... Vă înțeleg, și eu sunt la fel de
revoltat, de cum arată Focșani-ul”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „bă fraților, mai știți
altceva decât această poezie cu care ați intrat în Consiliul Local? Mai reînnoiți-o! ”.
D-ra consilier, vă dau cuvântul doar dacă vorbiți la subiect...”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „d-nule Președinte, nu suntem aici ca să ne
acuzăm și nu suntem aici să ne facem mea culpa. Consider că fiecare votează în
cunoștință de cauză și nu era un pretext, era într-adevăr, ce scrie în acest proiect nu este
absolut deloc un pretext. Gândiți-vă că este vorba de abrogarea unei HCL din anul 2015,
nu din anul 1986 așa că haideți să fim serioși și să vedem ad litteram proiectele și
rapoartele întocmai cum se redactează.
Și exact ce spunea și d-nul Bîrsan, sunt cei din aparatele de specialitate care poate
nu-și fac treaba. Și de aceea ar trebui sancționați și toate să fie puse în ordine și să
primim tot ce cerem la timp și cu toate informațiile necesare”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „mai aveți puțin și
mâncați microfonul ...”.
D-na consilier Lauriana Ailincuţei: „mulțumesc frumos d-nule Președinte, ce
să fac, meseria nu mă lasă să tac.
Vreau să vă spun, sunt mulți în asentimentul meu, numic nu este mai presus de a
învăța și de a fi sănătos, nici măcar eventualii angajați de la stat care poate-și fac sau
poate nu-și fac treaba, sau poate că ninge sau poate că plouă, învățământul și sănătatea
trebuie să fie mai presus de absolut orice”.
D-nul consilier Radu Niţu: „eu, foarte scurt o să fiu. Aș ruga pe d-nul Primar să
convoace pentru săptămâna viitoare o extraordinară pentru că nu ne putem permite să
pierdem acești bani pentru finalizarea acestui locaș care stă de foarte mulți ani și arată și
rău în zona respectivă nefinalizat.
Vă rugăm să faceți demersurile acestea, să-i convocăm și să facem această
ședință”.
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „ vă mulțumim, d-nul
Primar a făcut notă de această propunere.
Vă mai supun odată proiectul de hotărâre!
Considerați că v-ați revenit?”.
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, nefiind adoptat cu 13
voturi „pentru” și 5 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, AnaMaria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Buzoi Dan și ClaudiuAlin Dobre.
Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local a municipiului Focșani nr.
59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de
parcare din municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: „aș vrea să întreb dacă s-a păstrat distanța
de siguranță de trecere de pietoni, apropos de pericolul de care ne aflăm!
Nu știu dacă ați observat, în luna aceasta, august ... eu personal, încetinesc la
fiecare trecere de pietoni, vizibilitate, zero!, nu ai nicăieri.
Eu atât vreau să întreb, dacă s-a păstrat distanța de trecere de pietoni, distanța de
siguranță și câți metri, dacă se poate”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „vorbim de parcări și
trecerile de pietoni aveau o problemă pentru dvs.? ”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „aceste locuri de parcare sunt
inventariate ca urmare a constatărilor făcute de către o comisie formată din
reprezentanți de la PARKING SA Focșani și de reprezentați ai Primăriei municipiului
Focșani cu avizul Poliției Rutiere.
Poliția Rutieră dă aviz și sunt inventariate și vor fi stabilite zone în care nu se vor
putea face locuri de parcare și nu vor putea parca conducătorii auto, la o distanță care să
asigure vizibilitatea la toate trecerile de pietoni.
Acest subiect a fost discutat în comisia de Siguranța traficului și s-a stabilit foarte
clar că, pe zona de protecție de 20 m. de la trecerea de pietoni, conform Codului Rutier,
până la primul loc de parcare, nu se vor mai crea locuri de parcare. Va veni Direcția de
dezvoltare, mult iubita de dvs. să facă acele hașurări astfel încât să se sesizeze foarte
clar că acolo nu este loc destinat locurilor de parcare”.
D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: „să înțeleg să distanța de siguranță este de
20 m.!”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „da este respectată, 20 m., conform
Codului Rutier”.
D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: „da, este regulă, 20 m. mi se pare foarte
bine, mai ales ... din schița pe care o am aici, de exemplu, pe str.Aurora, între str.Mare a
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Unirii și str.Leopoldina Bălănuță și str.Liniștii avem la loturile 181 și 180, câte 11 locuri
de parcare.
D-nule Primar, vă garantez că nu încap 11 mașini aici, dacă ținem cont de cei 20
m. pe o parte și de 20 m. pe cealaltă”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „nu ați înțeles scopul
acestui proiect.
Se inventariază locurile de parcare și PARKING SA își va stabili exact, în
viitorul apropiat ce locuri rămân și ce locuri nu rămân.
Altă întrebare!...”.
D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: „...se inventariază, dar dacă spun că sunt
11. De exemplu pe str.Aurora, între aceste două treceri de pietoni, credeți dvs. că peste o
lună vor fi 9! Tot 11 vor fi. Rugămintea mea este să se păstreze distanța de siguranță,
atât. ”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „am reținut, mulțumim”.
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, nefiind adoptat cu 13
voturi „pentru” și 5 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, AnaMaria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Buzoi Dan și ClaudiuAlin Dobre.
Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind abrogarea
Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 57/2007 privind aprobarea
dării în administrare a obiectivului de investiții în curs de execuție „Extindere cu
12 săli de clasă a Școlii nr. 3 Focșani” către școala cu clase I-VIII nr. 3, str. Dornei
nr. 2, din Focșani;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 318.
Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind neexercitarea
dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument istoric Casa Macridescu,
cod LMI VN-II-m-B-06415 din Focșani, str. Cuza Vodă nr. 4, aflat în proprietatea
domnului Plăcintă Sorin Nicolae;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 319 .
Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind constituirea
dreptului de servitute în indiviziune și cote părți egale, cu titlu oneros, pe perioada
existenței construcțiilor, asupra terenului în suprafață de 138,00 mp, situat în
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Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 7, T 40, P 2569, pentru uzul și utilitatea
construcțiilor aflate pe fondul dominant, aparținând domeniului privat al
municipiului Focșani, către domnul Vlăsceanu Răzvan și domnii Lungu Adrian –
Mihai și Voicu Carmen - Sinica;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 320.
Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafață de 6,50 mp situat în
Focșani, str. Dornișoarei nr. 7, județul Vrancea, T.109 , P. 5736 ce aparține
domeniului privat al municipiului Focșani, către Mocanu Diana-Mihaela;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 321.
Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
a trei schimburi de locuinţe ANL situate în Focșani, Cartierul Tineretului Sud,
respectiv Cartierul Brăilei, solicitate de titularii contractelor de închiriere în
conformitate cu Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 322.
Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
schimbării repartiției familiei Dumitru George Ovidiu din imobilul situat în
Focșani, str. Ulmului nr. 15, bl. 15, ap. 1 în imobilul din Focșani, Aleea Parc nr. 9,
bl. 9, ap. 20, în conformitate cu Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată și
modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru
Locuințe, republicată;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 323.
Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 72201/03.11.2016 privind
documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în
intravilan și lotizare teren în vederea construirii de locuințe” ce se va realiza în
județul Vrancea, Focșani, extravilan, T 23, P 64/1, pe terenul în suprafață de 8850
mp;
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D-nul consilier Ionuţ Mersoiu: „și aici am un amendanment de făcut.
La art. 3. va avea urmatorul cuprins :
“La momentul efectuării dezmembrării topografice, beneficiarii Planului
Urbanistic Zonal sunt obligați să înscrie în cartea funciară suprafețele de teren cu
destinația de “drum” ce se alocă pentru corecția sau trasarea străzilor propuse“.
Art. 4. va avea următorul cuprins :
“Autorizaţiile de construire pentru locuinţe se vor elibera numai după prezentarea
proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitară
conform art.13 alin. (1) şi (2), art. 27 alin. (2) lit.a) şi b) şi alin. (3), art. 28 alin. (1) şi (2)
din HGR 525/1996, respectiv capitolul II, alin. (5.3) din R.L.U. aferent P.U.G.-ului
municipiului Focşani “.
Art. 5. va avea următorul cuprins :
“ Beneficiarii prezentului P.U.Z. se obligă să informeze pe eventualii cumpărători
ai parcelelor individuale din prezenta lotizare, în mod autentic, asupra respectării
prevederilor cuprinse în art. 4 din prezentul proiect de hotărâre “
Art. 6. va avea urmatorul cuprins :
“ După aprobarea prezentei hotărâri, în vederea efectuării modificărilor în
evidenţele cadastrale, Primarul Municipiului Focșani va întreprinde toate diligențele
pentru notarea în Cartea Funciară a condițiilor prevăzute la art.3, 4 și 5 din prezentul
proiect de hotărâre”.
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Ionuț Mersoiu, și se adoptă cu 18
voturi „pentru”.
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu
amendamentul formulat de d-nul consilier Ionuț Mersoiu, fiind adoptat cu 18 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 324.
Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de
funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină
Școlară;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 325.
Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
la nivelul municipiului Focșani a numărului de indemnizații lunare cuvenite
părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, adulților cu
handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap
vizual grav;
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „aș vrea să facem un amendament și suma
să fie ridicată nu la 350 lei ci la 400 lei”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „este vorba de numărul
de persoane, de numărul de indemnizații. Nu discutăm valoarea indemnizațiilor.
Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul municipiului Focșani a
numărului de indemnizații lunare, da!”
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 326.
Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind
modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al
municipiului Focșani nr. 106/2017 privind aprobarea organigramei, statului de
funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu
modificările și completările ulterioare;
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 18 voturi
„pentru”, devenind hotărârea nr. 327.
Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2017, a sumei de 5 mii lei
pentru premierea elevei Felicia Manuela Arion, absolventă a Colegiului Național 1
Unirea”, care a obținut media 10 la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie
2017;
D-na consilier Cătălina Lupu : „mulțumesc frumos d-nule Președinte.
O felicit pe această elevă care, ne face cinste municipiului Focșani, felicit și
colegii din Grupul PNL care au avut inițiativa, numai că aceștia nu au luat în
considerare faptul că examenul de bacalaureat, face parte din examenele naționale și tot
în această categorie, se încadrează și evaluarea națională.
Pentru cei care nu cunosc acești termeni, este vorba despre absolvenții clasei a
VIII-a, respectiv clasei a XII-a.
Iar suma propusă de consilierii care au inițiat acest proiect, este una care,
într-adevăr, ar ajuta această elevă în procesul educativ următor, numai că, dacă ar fi să-i
luăm în calcul pe restul de 22 de elevi care au obținut media 10 la evaluarea națională,
nu cred că putem face un asemenea ... nu știu, efort financiar la bugetul Primăriei
Focșani și în plus, trebuie să avem în vedere și faptul că, elevului Adrian Toma, dacă
îmi aduc bine aminte, cel care a reprezentat la Olimpiada Internațională de Geografie
care s-a desfășurat la Beijing i s-a acordat un premiu de 2000 lei, parcă, iar cheltuielile
de deplasare la această olimpiadă nu i-au fost decontate și de faptul că mai sunt ceilelți,
22 de elevi, propun ca suma să fie de 1000 lei și ca o paranteză, atât elevii care au
obținut media 10 la evaluarea națională cât și eleva care a obținut media 10 la examenul
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de bacalaureat, au fost premiați de Inspectoratul Școlar astăzi, la ora: 11, cred, acești
bani fiind dați de către Guvernul României. ”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „d-na consilier Lupu, ținând cont de faptul
că este un singur elev, la nivel de județ Vrancea, care a promovat bacalaureatul cu nota
curată 10, țin să vă reamintesc calitatea dvs. de profesor. Și faptul că am avut această
inițiativă noi, Grupul PNL, consider că este un plus-valoare ca acest copil să fie premiat
de către bugetul local, din partea Consiliului Local dar nu vorbim de Ministerul
Educației, nu vorbim de Inspectoratul Școlar, vorbim strict de Consiliul Local, și
consider la fel, ca pe viitor acest lucru poate să ducă la a avea un număr mai mare de
elevi cu această medie la bacalaureat, 10 curat, ținând cont că alte județe au avut copii
cu mult mai mult numeric și suma cu care au fost premiați a fost de 8000 lei dacă nu
știați și vă spun eu.
Consider că bugetul Consiliului local nu sărăcește și atunci, mai ales că o avem
invitată, ar fi așa, un pic neelevat, știți !”.
D-na consilier Cătălina Lupu : „mulțumesc frumos d-nule Președinte.
D-ra consilier Ana-Maria Dimitriu, v-am explicat și dvs. nu ați înțeles.
Sunt profesor de limba și literatura română și consider că am avut atât subiect cât
și predicat în fraza formulată.
Atât examenul pe care îl susțin elevii care finalizează cursurile ciclului gimnazial
cât și elevii care finalizează ciclul liceal, dau un examen național, o evaluare națională.
Ar fi discriminare ca numai elevii care au obținut 10 la examenul de bacalaureat să
obțină o recompensă din partea Cosniliului local. Și elevii care urmează să absolve
cursurile liceale, care sunt bobocei anul acesta, merită să fie premiați de Primăria
municipiului Focșani”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „vă mulțumim. Eu am
înțeles exact despre ce este vorba, să înțeleg că ați făcut un amendament! ”.
D-na consilier Cătălina Lupu : „… da, un amendament prin care cer ca toți
elevii care au abținut media 10 la evaluarea națională …”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... aici incluzând și ...”.
D-na consilier Cătălina Lupu : „… cele două …”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... cele două
examene...”.
D-na consilier Cătălina Lupu : „…da, cele două examene să fie premiați cu
1000 lei.
Dau citire listei :
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Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Numele și prenumele
absolventului
ANTONESCU DARIA
BOSTANARU ELENA RALUCA
CIONTU ALICE ELENA
MIRCEA ANDRA
PREDA ANA MARIA
ZDRAHUS ȘTEFAN ALEXANDRU
RACOȘANU DIANA MARIA
SIMEREA BRÎNDUȘA ANDREEA
VASILE SARA
FRUNZĂ MIHAELA MARGARETA
POSTĂVARU DANIEL IONUȚ
BURUIANĂ COSMINA BIANCA
CIORNEI ALEXANDRU ȘTEFAN
CĂLUGĂRU MIHNEA ALEXANDRU
DRĂGAN TUDOR MIHAI
FISTOC RAREȘ CONSTANTIN
LEFTER DAVID
SIMULESCU VLAD
TOADER MIRUNA DANIELA
UDREA ANA MARIA
VAIPAN IOANA TEODORA
ZANFIR RĂZVAN GEORGE
LEFTER ANDREI SEBASTIAN
ARION FELICIA MANUELA

Unitatea de
Invățământ
Col.Naț. ”Al.I.Cuza” Focșani
Col.Naț. ”Al.I.Cuza” Focșani
Col.Naț. ”Al.I.Cuza” Focșani
Col.Naț. ”Al.I.Cuza” Focșani
Col.Naț. ”Al.I.Cuza” Focșani
Col.Naț. ”Al.I.Cuza” Focșani
Col.Naț. ”Unirea” Focșani
Șc. Gimnaz. ”A.Saligny” Focșani
Șc. Gimnaz. ”A.Saligny” Focșani
Șc. Gimnaz. ”D.Zamfirescu” Focșani
Șc. Gimnaz. ”I.Basgan” Focșani
Șc.Gimnaz.”Șt.cel Mare” Focșani
Șc.Gimnaz.”Șt.cel Mare” Focșani
Șc.Gimnaz.”Șt.cel Mare” Focșani
Șc.Gimnaz.”Șt.cel Mare” Focșani
Șc.Gimnaz.”Șt.cel Mare” Focșani
Șc.Gimnaz.”Șt.cel Mare” Focșani
Șc.Gimnaz.”Șt.cel Mare” Focșani
Șc.Gimnaz.”Șt.cel Mare” Focșani
Șc.Gimnaz.”Șt.cel Mare” Focșani
Șc.Gimnaz.”Șt.cel Mare” Focșani
Șc.Gimnaz.”Șt.cel Mare” Focșani
Șc. Gimnaz. ”Al.Vlahuță” Gugești
Col. Naț. ”Unirea” Focșani

Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „spuneți-ne și sumele cu
care vor fi recompensați acești copii”.
D-na consilier Cătălina Lupu : „aș dori ca sumele cu care vor fi recompensați
acești copii să fie de 500 lei pe nivel gimnazial și 1000 lei pe nivel liceal”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „negocieri mari la noi la Consiliul local. Este clar
ce se dorește.
Colegii de la PSD vor cu tot dinadinsul să blocheze proiectul de hotărâre a
colegilor de la PNL, dat fiind că nu au pornit de la dânșii. Dar ca să împăcăm toată
lumea, eu aș avea un amendament.
Aș dori ca pentru elevii citați de către d-na profesoară să fie recompensați cu
suma de 500 lei și acea elevă de la BAC care a luat nota 10, dat fiindcă BAC-ul totuși
nu este același lucru cu evaluarea națională, aș propune cu 3000 lei să fie recompensată.
Acesta este amendamentul meu d-nule Președinte”.
D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: „tot m-a certat d-na profesoară Ailincuței
și vreau să o întreb dacă gradul de dificultate la această examinare gimnazială este egal
cu gradul de dificultate la cea liceală”.
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D-na consilier Cătălina Lupu : „îmi cer scuze d-na consilier Ailincuței, dar, nu
pot să nu-i răspund colegului din Grupul PNL.
Fiecare ciclu se finalizează printr-un examen național.
Dvs. care spuneați mai devreme că mergeți cu fiul/fiica, nu am înțeles foarte bine,
la școală prin gropi și gunoaie ș.a.m.d., ar trebui să cunoașteți și aceste aspecte. Și
atunci, aș considera chiar discriminare.
Elevii care au absolvit ciclul gimnazial ne-ar auzi, din presă, despre faptul că au
fost premiați doar cei care au absolvit doar ciclul liceal. Într-adevăr, m-am gândit că este
vorba de un efort bugetar prea mare pentru a premia cu aceeași sumă pe toți cei care au
luat media 10 la evaluarea națională, la un concurs național.
Și să știți că nu vreau să vă contrazic, chiar mi-ar face o deosebită plăcere, ca dnul consilier Bîrsan ca de fiecare dată, să sprijine în continuare învățământul din
Focșani”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „aș vrea să fac o
remarcă, să vă readuc aminte că noi am premiat olimpicii naționali și balcanici cu suma
de 400 lei.
O felicit pe d-ra Arion Manuela, foarte frumos, îi urez mult succes în continuare
dar, gândiți-vă că și acei olimpici care noi le-am dat 400 de lei pentru rezultatele
obținute la olimpiadă, au făcut un efort mult mai mare, extrașcolar, s-au pregătit în
paralel cu școala și erau tot în ani terminali.
Aș vrea să facem o balanță corectă și să înțelegem cu toții că ne dorim cu toții să
fim drepți și să nu facem discriminare pentru nimeni”.
D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: „d-nule Președinte, d-na Lupu, m-ați
convins, aveți dreptate.
Aș vrea să fac și eu un amendament. Acești elevi trebuie premiați și ei, din
punctul meu de vedere ar trebui să alocăm suma de 1000 lei de elev, pentru că m-ați
convins de acest lucru. Iar pentru că nu m-ați convins de faptul că, având un singur elev
care a luat examenul de bacalaureat în Vrancea, și consider totuși că chiar dacă gradul
de dificultate este totuși mai mare la bacalaureat, aș propune să fie premiată cu 5000 lei
d-ra Arion iar ceilalți elevi cu 1000 lei și nu cred că ar considera că ar fi discriminare
având în vedere că primesc mai mulți bani decât ați propus dvs.
Deci, dvs. vreți să dați mai puțin, mă rog ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „stimați colegi de la
PNL, sunteți fantastici, m-ați înnebunit de data asta.
Nu primiți sute de milioane să dezvoltăm orașul dar, aruncați cu bani în stânga și
în dreapta, dar unul nu și-a pus întrebarea, dar de unde-i luați!”.,
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „dragii mei colegi, ați renunțat la 7 miliarde ca
acești copii să învețe să aibă condiții și vreți să fiți populari acum, să spuneți că vreți să
dați 5000 lei.
Dvs. vă uitați așa la dvs. că sunteți ridicoli, pe cuvântul meu, sunteți penibili
credeți-mă.
Ați renunțat la 7 miliarde în condițiile în care trebuiau făcute niște săli de clasă
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unde copiii să învețe, să studieze ...”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... d-nule Președinte, face cumva obiectul
acestui proiect !”.
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „da, chiar face”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „d-nule președinte, vă rog, pentru că nouă
ne spuneți mereu că suntem pe lângă subiect.
Deci, este vorba de d-ra Arion Felicia-Manuela acum”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „nu v-am permis să luați
cuvântul, îmi cer scuze. I-am dat cuvântul domnului consilier, am și spus că are dreptul
la replică...”.
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „ne-ați acuzat pe noi că nu vă dăm 5000 lei, dăm
5000 lei, dar treceți proiectul acele unde 7 miliarde lei intră în orașul Focșani ... ”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... nu ați înțeles nimic
...”
D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: „... este o negociere ...”.
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „... nu mai fiți penibili, asta vreau să vă spun,
da!
Nu vreți nimic din ceea ce cetățenii ar putea beneficia și acum vreți să ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „nu, asta nu a fost o
negociere, ce Dumnezeu, avem capul pe umeri, a fost o remarcă pe care am făcut-o și
eu”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „dacă vorbim de moralitate și de faptul că
noi suntem penibili, așa, Grupul PNL, mulțumesc d-nule consilier, aș încerca să le pun o
întrebare doamnelor profesoare din Consiliul local care dacă într-adevăr ar fi avut
această inițiativă, ar fi îmbrăcat într-un proiect de hotărâre, faptul ca să putem premia și
pe ceilalți elevi și sunt de acord cu acest lucru, numai că, dacă ați fi avut inițiative ca și
cadre didactice, că ne făceați un pic mai de vreme mea culpa, acum este vorba strict de
această fată, domnișoară care efectiv a luat nota 10 la examenul de maturitate, cum se
mai numește. Este o cinste și vrem să încurajăm, ca pe viitor să avem mai mulți elevi de
10 care absolvă colegiile din oraș și scuzați-mă, vă rog frumos, este penibil, pentru 5000
lei să se facă atât circ și balamuc...”.
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „... să știți că au mai luat și alții nota 10
domnișoară consilier ...”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... este prezentă în sală ...”.
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „... ce este un 10. Vai de mine a luat 10 ...”.
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D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... este penibil ce spuneți dvs., acest copil
face cinste orașului și județului Vrancea domnule consilier ...”.
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „... eu nu sunt penibil. Spuneți că a luat 10,
sunteți disperați după cultură, dar până la urmă voi o îngropați. Noi nu, se și vede clar”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „d-nule Președinte, mi-ați tăiat micfofonul
...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... deocamdată nu v-am
tăiat nimic ...
Vă rog frumos, ședința noastră a luat-o razna și nu vă permit, știți foarte bine că
sunt foarte clar la chestia asta, vorbiți neîntrebați și nu-mi place”.
Supun la vot amendamentul d-nei consilier Cătălina Lupu, vă aduc aminte, adică,
amendamentul, 1000 lei liceu, 500 lei evaluare națională gimnaziu.
Se supune la vot amendamentul d-nei consilier Cătălina Lupu, se adoptă cu 12
voturi „pentru” și 6 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Alina Drumea, AnaMaria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş şi a d-nilor consilieri: Buzoi Dan, ClaudiuAlin Dobre și Costel Bîrsan.
Sunt obligat să vă supun la vot și restul amendamentelor.
Amendamentul d-nului consilier Costel Bârsan, vă readuc aminte, 3000 lei pentru
BAC și 500 lei penru evaluare ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... retrag amendamentul, mulțumesc”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „nu mai puteți ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „...nu mai pot! Eu chiar îl retrag și pot,
mulțumesc”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „d-nul consilier Bîrsan
și-a retras oficial amendamentul, rămîne amendamentul d-nului consilier Dobre, 1000
lei evaluare națională, 5000 lei BAC - liceu”.
Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Claudiu-Alin Dobre, și nu se
adoptă cu 6 voturi „pentru” și 12 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: IrinaAnca Maria-Panaite, Mariana Miron, Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Lauriana
Ailincuței și a d-nilor consilieri: Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru Nistoroiu,
Radu Nițu, Marius-Eusebiu Iorga, Emanuel Gongu, Daniel Ungureanu.
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D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: „d-na consilier Lupu, dar, între 500 și
1000 lei este discriminare ... vă jucați cu cuvintele ...”.
D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Președinte ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... între 1000 și 5 nu este
discriminare!”.
D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Președinte de ședință ...”.
D-nul consilier Mihai Nedelcu: „... între 7 miliarde și 5, da, este diferență”.
D-nul consilier Radu Niţu: „d-nule Președinte de ședință ... dânșii să vorbească
prin dvs.”.
Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu
amendamentul formulat de d-nei consilier Lupu Cătălina, fiind adoptat cu 16 voturi
„pentru” și 2 voturi „abținere” din partea d-nilor consilieri: Claudiu-Alin Dobre și
Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 328.
Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
deplasării unei delegații din partea Primăriei Municipiului Focșani formată din 8
persoane pentru a participa la aniversarea zilelor orașului Majdanpek, Republica
Serbia în perioada 12.09 – 17.09.2017,
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „știm foarte bine că
Majdanpek-ul este un oraș înfrățit cu municipiul Focșani, înfrățire care a avut loc anul
acesta, după îndelungi tatonări”.
D-nul consilier Radu Niţu: „Grupul PSD, dorim să facem 2 propuneri.
Propunem pe d-na consilier Lauriana Ailincuței și pe d-na consilier Cătălina
Lupu”.
D-nul consilier Claudiu-Alin Dobre: „Grupul PNL, propune pe nimeni”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „atunci rămâne care
restul persoanelor să fie nominalizate de către d-nul Primar, din aparatul de lucru”.
D-nul consilier Radu Nitu: ”propun ca din comisia de numărare a voturilor să
facă parte d-nul consilier Bîrsan, că știe să numere bine...” .
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... mulțumesc, nu”.
D-nul consilier Radu Nitu:”propun pe d-nul consilier Emanuel Gongu, d-nul
Daniel Ungureanu și d-na consilier Laura Mihaela Ciocoeaş.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „trebuie să fac o
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precizare domnule consilier, pentru colegul nostru.
Invitația a fost trimisă astăzi, 31 august 2017, din partea municipalității din
Majdanpek.
Vreți o pauză să vă sfătuiți? ... nu, bine...”.
Se supune la vot comisia de numărare a voturilor şi se aprobă cu 18 voturi
„pentru”.
D-na consilier Alina Drumea, părăsește sala de ședințe.

Nu mai sunt alte propuneri se distribuie buletinele de vot domnilor consilieri în
vederea votării.
Comisia constată că s-au distribuit 17 buletine de vot, rezultatul votului fiind
următorul:
voturi „pentru”
D-na Lauriana Ailincuței
D-na Cătălina Lupu

13
13

voturi „împotrivă” voturi „nule”
4
4

-

Nu mai sunt discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 17
voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 329.

Se prezintă Secţiunea a II a – rapoarte, informări, al ordinii de zi:
1. Informare privind activitatea de soluționare a petițiilor înregistrate la Primăria
municipiului Focșani și audiențelor, în semestrul I al anului 2017.
2. Raportul Curții de Conturi care a fost trimis Consiliului Local , înregistrat la
Primăria municipiului Focșani sub nr. 58600/17.08.2017 și efectuat în conformitate cu
programul de control audit pe anul 2017, aprobat prin hotărâre de Consiliu local și a
plenului Curții de Conturi, cu nr.275/2016, perioada: 17 mai – 14 iulie 2017.
Nu sunt comentarii, consilierii iau act de informare și de raport.
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Se prezintă Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: ”solicit înscrieri la
cuvânt pentru punctul discuţii și declarații politice”.
La acest punct se înscriu la cuvânt următorii domni consilieri: Costel Bîrsan, Dan
Buzoi, Emanuel Gongu.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „suntem cu toții obosiți, am de citit 2 pagini, sper
să le citesc repede, să nu vă plictisesc.
Este vorba de lucruri care se întâmplă la CUP SA ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... numai o secundă.
Bănuiesc că este foarte important, aș dori să fie toți consilierii prezenți”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... este foarte important.
Le cer îngăduință colegilor să mă asculte și pe mine chiar dacă este o oră târzie și
suntem obosiți ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... dacă nu sunt
indiscret, câte pagini aveți, 20?”
D-nul consilier Costel Bîrsan: „2 pagini.
Doresc să vă supun atenției dvs. niște lucruri pe care mie mi se par deosebit de
grave, care se petrec la CUP SA și totuși îi mulțumesc domnului director că este
prezent, a avut răbdarea să asculte ceea ce am avut să spun.
Și voi începe prin a afirma că d-nul Vasilescu, conform CV-ului dânsului, este
director la CUP SA de peste un sfert de secol. În istoria țării noastre dacă nu greșesc,
domnia sa este întrecut doar de Ștefan cel Mare. În tot acest timp, apa și canalizarea s-au
scumpit continuu, deși s-au făcut lucrări de modernizare cu fonduri europene, iar
teoretic aceste servicii ar fi trebuit să fie mai ieftine. Cetățenii constată lună de lună că
în economia unei familii, aceste servicii au devenit la fel de scumpe ca și curentul
electric. Într-o lună de vară al unui anumit an, la nivelul municipiului Focșani a plouat
2,5 litri pe metrul pătrat, iar CUP-ul a facturat în acea lună cantități enorme de apă
pluvială pe care pretinde astfel că a tratat-o în stația de epurare.
Plecând de la cele spuse anterior, am să evidențiez câteva aspecte legate de
activitatea domnului director și a angajaților companiei pe care a condus-o atâta timp,
aspecte ce mi-au fost descrise de numeroși cetățeni cu care am intrat în contact și pe
care le trăiesc și eu în calitate de cetățean al municipiului Focșani.
În actualul context mondial, când un atac terorist poate avea loc oricând și
oriunde, autoritățile sunt obligate să ia măsuri de siguranță și protecție a populației. Dar
d-nul director Vasilescu procedează taman invers – eliminând dispozitivele de siguranță
și protecție care au fost montate pe branșamentele de apă, permițând astfel, unui
eventual terorist ca din propria locuință să infesteze cu substanțe toxice sistemul public
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de distribuție a apei, situație care poate conduce la o catastrofă umanitară, în care
numărul morților ar fi de ordinul miilor...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... îmi cer scuze că vă
întrerup, mai faceți o pauză.
Vorbim de CUP SA, sau vorbim de Vasilescu?...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... de CUP SA și de d-nul Vasilescu ...
mulțumesc d-nule Președinte că mă lăsați să continui ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... păi, nu am înțeles, ați
început cu CUP-ul și ... ”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... CUP-ul este condus de domnul director
Vasilescu...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... nu, eu am întrebat ...”
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... de ce procedează în acest mod d-nul
Vasilescu? Pentru a avea un pretext să percheziționeze din proprie inițiativă
proprietățile cetățenilor, invocând pericolul contaminării apei din sistemul public de
distribuție.
Angajați ai SC CUP SA fac percheziții domiciliare ilegale, sub acest pretext,
ocazii cu care fac schițe și fotografii ale întregului imobil, case și curți. Dacă cetățeanul
se opune, i se taie apa și canalizarea la respectivul imobil și dacă mai are alte proprietăți,
i se taie și la acestea pentru că, citez ”este recalcitrant”. Operațiunea de tăiere a apei și
canalizării se face prin astuparea cu beton a conductei de canalizare, săparea pe
domeniul public, stradă sau trotuar, și tăierea efectivă a țevii de apă. Menționez că astfel
de lucrări în carosabil sau trotuar sunt executate de CUP SA fără a deține certificat de
urbanism, autorizații de construcție și autorizație de spart strada, comunicând în fals
primăriei și poliției rutiere că au acolo o avarie, lucru total neadevărat, comportându-se
pe domeniul public ca pe propria lor moșie.
Când cetățeanul vede la poartă excavatorul săpând cedează șantajului emoțional
și permite percheziția imobilului. Atunci i se cere o declarație precum că de bună voie li
s-a permis intrarea, efectuarea de schițe și fotografii în proprietatea respectivă.
În cazul unei calamități naturale sau a unui război/conflict armat, care poate
afecta întreaga țară, sau doar regiunea noastră, apare situația în care casa de apă și
sistemul public de distribuție a apei sunt scoase din funcțiune, iar orașul Focșani și
celelalte localități conectate pot avea o gravă poroblemă generată de lipsa apei potabile.
Prevenirea acestei situații constă în încurajarea cetățenilor să foreze propriile puțuri de
apă care pot fi folosite, la nevoie și de ceilalți locuitori ai Focșani-ului.
Nu am vrut să fac public aceste lucruri, să nu dau altora idei, am adus la
cunoștință această breșă de securitate d-nului Vasilescu, d-nului Președinte al
Consiliului Județean, precum și Oficiului Județean de Protecția Consumatorului, dar nu
au fost luate nici un fel de măsuri.
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Pentru punerea în pericol, cu bună știință, a sănătății și vieții cetățenilor, cer
demisia imediată a d-nului director Vasilescu. Fac apel la d-nul Președinte al Consiliului
Județean pentru demiterea acestuia.
De asemenea, fac apel la instituțiile competente să cerceteze modul și legalitatea
transferului acțiunilor CUP SA de la Primăria Focșani către Vrancea Aqua.
În același timp fac apel la Direcția Națională Anticorupție să se autosesizeze și să
tragă la răspundere pe cei care se fac vinovați de punerea în pericol, cu bună știință, a
vieții și sănătății locuitorilor municipiului Focșani, să se pronunțe asupra tuturor
operațiunilor de culegere de informații de către angajații SC CUP SA Focșani prin
fotografiile, schițele și celelalte documente întocmite în urma perchezițiilor imobiliare
efectuate fără autorizațiile necesare, erijându-se în organe de cercetare.
Un ultim apel legat de cele arătate mai sus – până nu este prea târziu – vizează
organele competente/abilitate pentru luarea imediată a măsurilor ce se impun pentru
protecția și siguranța populației prin montarea pe branșamentele de apă a supapelor de
sens, precum și scoaterea căminelor cu apometre din priprietățile private și amplasarea
acestora pe domeniul public, la limita proprietăților.
Citesc acestea și dacă d-nul director este aici, aș vrea să-l întreb direct dacă
asemenea fapte au avut loc, și vă rog frumos să-i înmânați microfonul d-nului director
...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... domnul director nu
este obligat să vă răspundă ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... și de asemeni, dacă întreaga cantitate de apă
pluvială pe care o colectează este tratată la stația de epurare sau, așa cum se
vehiculează anumite informații, cantitatea de apă este deversată direct în râul Putna”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... doriți să răspundeți
memoriului d-nului Bîrsan?”
D-nul Gheorghe Vasilescu – Director S.C. CUP S.A. Focșani: „da.
Pot să spun doar câteva lucruri la cele exprimate de d-nul Bîrsan.
În legătură cu apa pluvială, ea are două modalități de calcul, în sistem paușal și
într-un sistem de calcul conform standardelor românești. Clientul a fost înștiințat de
către noi, oamenii sunt înștiințați, și agenții economici, pot folosi unul din cele două
modalități de calcul. Deci, alegerea este a fiecăruia.
Întreaga apă pluvială din municipiul Focșani se colectează în rețeaua de
canalizare unită, pentru că în sistemul Focșani, este un sistem de canalizare unitar și
întreaga apă uzată, atât pluvială cât și menajeră sau industrială merge către stația de
epurare și este transformată acolo în apă cu indicatori conform normelor de mediu.
Pe cealaltă chestiune, cu privire la existența puțurilor în locuințe, în imobilele
proprietate, nu sunt interzise existența acestor puțuri. Ele sunt posibile, nu au fost
interzise nici de către noi în nici o formă, ci, doar legea interzice, conectarea acestor
puțuri cu rețeaua publică. În rest, cetățenii pot să-și folosească puțurile proprii, cei care
le au.
Celelalte aspecte relevate, cu privire la pătrunderea unor salariați ai noștri în
imobile, cu poze, cu drepturi, cu nedrepturi, este o chestiune care nu este reală.
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Dânsul a avut un litigiu cu noi în acest sens, este în continuare într-o formă ... în
derulare și departamentul juridic de la noi este în analiza și clarificarea aspectelor pe
care le-a relevat dânsul și pe care le-am avut noi în relația cu dumnealui, nu au fost
generate de mine personal, dar la un moment dat a trebuit să intru în posesia
informațiilor respective și să văd despre ce este vorba. A fost și o acțiune la instanță, așa
cum a spus dânsul și un apel la Oficiul de Protecția Consumatorului și de acolo
răspunsul a fost favorabil nouă, deci, se vor reglementa și aceste chestiuni. Sunt clauze
contractuale, noi avem, în urma acestor sesizări și cercetări pe care le facem, pentru că
de un an și jumătate furtul de apă a devenit caz penal, avem obligația să verificăm
aceste aspecte, și avem foarte multe cazuri în oraș, neînchipuit de multe chiar și pentru
noi, de furt de apă, adică, branșamente înainte de contor, făcute de diverși cetățeni sau
puțuri care sunt utilizate și deversează în canalizare, neplătind serviciul de canalizare.
Ne interesează doar să existe o corectitudine din partea clienților față de serviciile de
apă-canal așa cum au majoritatea cetățenilor”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „vă mulțumesc mult
d-nule director ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... mai permiteți o intervenție!...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... nu vreau să
transformăm discuțiile de la secțiunea diverse chiar într-o polemică personală ”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „domnule director, dvs. ați susținut sus și tare că
de fapt aceste controale vizează infestarea apei potabile din sistemul public, nicidecum
de alte motive și v-am spus la un moment dat că puteți monta niște supape de sens, și le
am aici … și dânsul, domnul director a spus că nu este posibil așa ceva.
Domnilor, eu vin deja cu armele pregătite.
Acesta este un clapet de sens, apa este permisă să treacă într-un singur sens, din
sistemul public doar în proprietatea privată și nu invers.
În momentul în care aceste supape se montează, și au fost montate, până acum 3
ani de zile când s-au scos, ca d-nul director să aibă pretext să poată intra în curțile
oamenilor. Cu aceste supape de sens nu se mai … este imposibilă contaminarea apei.
De aceea am spus și eu, dânsul are dreptate într-un anumit fel, se poate contamina
apa, dar ia măsuri. Pentru că cel din interior poate … cu un hidrofor sau cu o pompă de
presiune să introducă în sistemul public antrax, tot felul de substanțe toxice și lucrul
acesta trebuie luat de urgență, să luați măsuri d-nule Primar, că ne putem întâlni cu
diverse ocazii.
De asemenea, acesta este un apometru domnule director, exact cum îl aveți dvs.,
îl puneți la sistemul public, da!
Acesta are integrat o asemenea supapă, dar nu am văzut domnule director …
uitați … nu este pusă … pentru că nu vrea dânsul, pentru că … ”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... dar de unde știți că nu
a pus-o dânsul! sau este pusă ...”.
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D-nul consilier Costel Bîrsan: „... nu este pusă d-nule Președinte ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... eu, sincer, chiar am
făcut câteva branșamente, nu eu, a trebuit să le fac la locurile unde am locuit dar, nu am
avut onoarea să vină d-nul Vasilescu să-mi monteze apometrul, așa că ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... știu bine la ce vă referiți ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... nu am înțeles ...”
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... deci, aceste lucruri ar trebui făcute și referitor
la faptul că dânsul a afirmat aici că niciodată nu a intrat și a percheziționat și nu a făcut
ceea ce am spus eu, o să vă aduc dovezi și martori în acest sens ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... da, dar nu la noi. Nu
cred că este cazul la noi ... martori și ...”
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... respectiv la DNA...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... da, cred că mergeți
puțin prea departe cu ... dar în nici un caz în Consiliul local”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „doresc eu să fac o intervenție, nu pot să
nu fac această intervenție.
D-nule consilier, eu înțeleg că fiecare avem anumite … să zic așa, neplăceri, sau
avem anumite probleme, eu nu cred că aici, Consiliul local este locul în care să punem
la zid un director al unei societăți comerciale la care țin să vă precizez că noi nu mai
suntem, Consiliul local, nu mai suntem acționari majoritari … ”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... cunosc”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… iar dacă dvs. considerați că aceasta
este o declarație politică și nu este de fapt o altă situație pe care nu vreau să o enunț în
acest context, cred că cel mai bine ar fi ca aceste informații pe care le-ați adus dvs. să le
transmiteți la organelle competente în drept să facă verificările de rigoare și dacă se
constată că într-adevăr, domnul director a încălcat legea, va răspunde.
Dar, așa cum ați enunțat la începutul discursului dvs., de 25 de ani, sunt convins
că au trecut mii de controale peste activitatea desfășurată de dumnealui și nimeni,
nimeni … și cred că au fost zeci, sute de sesizări din partea cetățenilor cu privire la
activitatea SC CUP SA Focșani.
Vreau să vă aduc la cunoștință un singur lucru. În acest moment, la nivel de țară
este singura societate comericală din țară care gestionează un sistem integrat de apă și
canalizare la nivelul unui județ. Iar sumele atrase, nu le cunosc foarte bine, dar poate
domnul director să ne spună așa un cuantum estimativ a sumelor atrase de la Uniunea
Europeană și fondurile care au fost investite în sisteme funcționale. În sisteme
funcționale, aducând apa potabilă curentă la cele mai îndepărtate locuințe din anumite
commune ale județului Vrancea.
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Faptul că avem noi o răfuială de genul, că nu a pus o clapetă de sens, astea sunt,
din punctul meu de vedere, sunt chestiuni tehnice care pot fi îndreptate. Nu știu dacă s-a
prevăzut prin proiectele tehnice, sunt specialiști care au avizat aceste proiecte, sunt
proiecte finanțate finanțete pe fonduri europene, nu putem să spunem noi acum, sau să
acuzăm că nu s-a pus o clapetă de sens și că din cauza asta, vezi dragă Doamne, avem
consumul mărit la apă. Hai să fim realiști”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... este vorba de reprezentant d-nule Primar ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „fondurile europene care au fost date și
cei care au avizat aceste proiecte, credeți-mă, trec prin toate furcile caudine posibile și
verifică cu punct și virgulă fiecare proiect de genul acesta … ”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... am avut atâtea scăpări d-nule Primar, exact la
noi în primărie, cu contracte ș.a.m.d. ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... care au fost pe fonduri europene și
au avut scăpări domnule consilier ... noi vorbim de fonduri europene aici, pentru că
aceste ... ”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... pot fi erori, indiferent de fondul de proiect
...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... eu cred că sunt ... este dreptul dvs. să
dați acele informații la organele abilitate pe care le considerați îndreptățite ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... să luați cunoștință și dvs. de ele ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... voi lua și eu la cunoștință de ele, am
luat prin ceea ce ați citit dvs. acolo ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... locuința, proprietatea lui... poate infesta ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... eu știu un alt principiu al fizicii, că
în momentul în care există o presiune pe o anumită conductă, pe sens invers nu poate să
vinî nimic ...”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... știți greșit d-nule Primar...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... bine, discutăm acum detalii tehnice.
Eu nu sunt inginer de meserie, sunt economist dar, v-am spus, nu cred că este normal să
punem la zid niște oameni care muncesc pentru comunitatea municipiului și pentru ... ”.
D-nul consilier Costel Bîrsan: „... vă înmânez interpelarea mea ... o primiți !”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „.,.. da o s-o primesc, o s-o citesc după
ședință, vă mulțumesc.
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Răspunsul îl veți primi în scris la această interpelare”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „ mulțumesc. În această ședință am aflat că s-a făcut
studiu de trafic.
Voiam să întreb dacă s-a făcut, acum am aflat că s-a făcut, drept pentru care o să
intru direct la întrebare, fără prea multe înflorituri.
Să înțeleg că în urma studiului de trafic s-a făcut ca unele străzi să fie cu sens
unic...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... nu s-a făcut, s-a propus ...”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... s-a propus ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... ca soluție de fluidizarea traficului ...
”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „ca soluție de fluidizarea traficului ”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „și a reducerii de noxe ...”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... dar aceste sensuri unice bănuiesc că au avut o
fundamentare, ceva la bază, da!
Bun, sunt de acord cu lucrul acesta. Aș vrea să intru și eu în posesia
documentației, dacă se poate, în măsura posibilităților ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... o să vă punem la dispoziție.
Astăzi a fost prezentată în ședința de comisie de Dialog social de la ora: 11 ...”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... sincer, nu am știut, pentru că veneam la ședință,
adică, nu știu, a fost ... am alte probleme ... dar veneam la ședință, nu este problemă ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… vreau să vă menționez de la început
că, tema discuției acestui studiu de trafic este în principal de a răspunde de cerințele
Uniunii Europene impuse prin Programul Regional 2014-2020 prin care, nu se vrea a se
încuraja utilizarea autovehiculelor proprietate personală.
Se vrea a se încuraja în primul rând utilizarea mijloacelor de transport în comun
care urmează a fi modernizate, cumpărate mijloace de transport în comun moderne,
ecologice. Instituirea unui management de trafic care să permită o fluidizare și să nu se
mai …”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... despre fluidizare voiam să vorbesc ”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... exact. Deci, tot ceea ce este
prezentat, este făcut de specialiști, repet, ca un răspuns la cerințele impuse de Uniunea
Europeană.
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O să fie o problemă într-adevăr, pentru că mulți dintre cetățeni o să aibă neplăceri
în momentul în care în loc de ... să zicem, 1 km. vor parcurge 1,5 km. să ajungă la o
anumită destinație în municipiul Focșani. Dar, acel 1,5 km. îl va parcurge mult mai
repede decât îl pargurgea ... ”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... nu sunt de acord cu dvs. ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... 1 km. Ne-au prezentat simulări și
ne-au prezentat date tehnice foarte clare. Nu sunt de specialitate, noi astea le-am văzut
pe ... chiar mai mult decât atât, în momentul în care cerința principală este reducerea
consumului de noxe ... emisiilor de noxe în atmosferă, tocmai aici se referă. Să se
descurajeze utilizarea mijloacelor de transport proprii și să se apeleze la mijloace de
transport în comun și alternative, biciclete ș.a.m.d.
Mă bucur, că în ghidul de finanțare, această axă ... este o condiție care pe noi
ne-a ... primarii, ne-a intrigat foarte mult în momentul în care ne-a fost prezentat acest
ghid, în sensul că, nu se vor aloca decât 30%, rețineți, din cheltuielile de reabilitare a
unei artere de circulație, dacă nu are bandă verde, o numim noi, bandă unică pentru
mijoacele de transport în comun ...”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... ceea ce vreau să vă spun eu nu este zonă cu ...
dvs. vă referiți la arterele foarte mari ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... la arterele foarte mari și nu numai
...”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... da, și eu vreau să mă refer la faptul că, aseară, am
avut o surpriză neplăcută, când am vrut să intru pe strada mea, am văzut un semn foarte
mare, care m-a blocat ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... unde anume?”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „...pe str.Duiliu Zamfirescu...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... da, pe str.Duiliu Zamfirescu, tot
dumnealor au propus pentru fluidizarea traficului în zona Pieții Moldovei, au propus ...
ca să vină sens unic de la ieșire din Piața Moldovei din str.Mare a Unirii, până în
intersecția cu str.Mr.Gh.Sava și ...”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... exact asta voiam să înțeleg și eu ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... iar dincolo, sunt 2 sensuri unice care
s-au refăcut în cursul zilei de astăzi, că am fost în zonă și am văzut că nu s-au refăcut,
este vorba de str.Miron Costin și str.Oituz.
Acolo sunt 2 străzi care trebuie să aibă descărcarea în str.Duiliu Zamfirescu...”.
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D-nul consilier Dan Buzoi: „... altceva vreau să întreb, nu mă lăsați să termin,
dar, oricum a fost binevenită explicația dvs.
Nu înțeleg logica, să fie 2 străzi cu sensuri unice în aceiași direcție!...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... pentru descărcare ...”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... derscărcare de la ce d-nule Primar? Pentru că 2
străzi care pleacă dinspre Piață, dinspre str.Mare a Unirii, o dată este str.Duiliu
Zamfirescu, o dată este str.Ana Ipătescu.
Deci, amândouă pleacă din str.Mare a Unirii și se duc către str.Cuza Vodă.
Nu este normal ca să fie una într-un sens și alta în celălalt sens? Pentru că așa este
normal să fie altfel sensurile, da! Nu în același sens amândouă, să plece dintr-o parte!
Eu unul, am văzut, în câte orașe m-am plimbat eu, și în România și în străinătate,
una este într-un fel, alta în alt fel și tot așa.
Dacă vreți vă dau exemple din București, vă dau și o anumită zonă, sau două
zone!
Deci, așa le-am văzut într-o anumită logică. Este un fel de ... de fus.
Aici nu înțeleg de ce se întâmplă lucrul acesta!
La fel este situația cu str.Mare a Unirii și str. Mr.Sava, care amândouă sunt în
același sens! De ce? Că una ar putea să fie așa și cealaltă invers, așa văd eu logic. Nu
înțeleg de ce este ilogic! din punctul meu de vedere. Poate cei care au studiat au o altă
...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… este un studiu, este o soluție
propusă, care va fi discutată, și în momentul în care va fi aplicată vom lua măsuri…”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... dar este aplicată deja ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… noi aplicăm și vedem rezultatele
până în momentul în care vom institui … pentru că acest sistem este … mergem mai
departe, pe instituirea unui sistem de bariere cu ticheting pentru toți care intră zona
Pieții ”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „ ... să nu avem noxe.
Eu de exemplu ca să o iau ... bun, eu sunt un caz particular. Mă refer, toți din
zona aceea, să vină cu mașinile, ca să ajungă acasă, parcurg mai mult drum cu mașina
dacă ar fi ... nu mă deranjează că merg încă 1 km. în plus ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… dar nu mergeți 1 km. …”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... 500 m. – 700 m. cât o să fie, dar înseamnă că am
mai multe noxe ....”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… așa au făcut dumnealor studiul …”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... păi, așa văd eu logica, și dvs. spuneți că reducem
noxele dar de fapt nu le reducem, le mărim ...”.
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... se face și 40 min. pe
str.Duiliu Zamfirescu, am pățit-o eu, nu am mai putut ieși. La jumătatea străzii m-am
blocat ...”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... eu v-aș întreba altceva, de ce nu este sensul
invers și este așa ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... adică, 2 sensuri unice
așa?”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „nu, sunt 2 străzi paralele cu același sens unic. De ce
una este într-un sens și cealaltă în celălalt sens, asta spun ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… este vorba de str.Duiliu Zamfirescu
…”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... deci, str.Ana Ipătescu este de la str.Mare a Unirii
către str.Cuza Vodă, iar str.Duiliu Zamfirescu, s-a făcut tot la fel, tot de la str.Mare a
Unirii către str.Cuza Vodă!
De ce nu s-a făcut invers? că astălaltă-i de ani de zile pe sensul respectiv. De ce
nu a fost una într-un sens, cealaltă în celălalt sens, asta vreau să înțeleg, logica”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… la intersecția str.Duiliu Zamfirescu
cu str.Mare a Unirii … toți cei care veneau din str.Mare a Unirii trebuiau să primească
prioritate de la cei care intrau de pe str.Duiliu Zamfirescu și acolo era mereu un blocaj.
Din acest motiv s-a dat descărcare, de a se ieși din str.Mare a Unirii în str.Duiliu
Zamfirescu.
Într-adevăr, asta trebuie analizată …”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... la fel cum trebuie analizat și str.Mr.Gh.Sava, care
este de jumătate de an, tot așa, am avut surpriza într-o seară când să ajung acasă, intru și
văd semnul, ce să fac, dacă o iau pe aici ... nu o iau pe aici, o iau pe dincolo, ocolesc și
...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… și ați ieșit în str.Cuza Vodă …”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... pe str.Cuza Vodă și am venit pe partea aia. Acum
dacă ies pe str.Cuza Vodă, intru-ies, mă duc, mă plimb ... nu contează asta, nu este
vorba de mine ca persoană fizică, pot să merg și pe jos, că dacă las seara mașina și mă
duc pe jos la farmacie, nu-i problemă, dar este vorba de ceilalți. Mulți m-au tras de
mânecă chiar ieri.
Ieri am fost tras de mânecă de foarte mulți cetățeni din zonă ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… o să vedem, o să analizăm și
modificăm dacă este cazul”.
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Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „str.Ana Ipătescu nu
poate fi modificată ...”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... nu, asta am și zis și eu. Str.Mare a Unirii nu
poate fi schimbată ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... și din cauza asta nu
poate fi cu dublu sens ... dar ea se descarcă așa ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… propuneți să se facă sens unic
invers, din str.Cuza Vodă …”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... exact, din str.Cuza Vodă. Pentru că celelalte
străzi care pleacă din str.Duiliu Zamfirescu, una se duce încolo, cealaltă se întoarce ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... o să modificăm ...”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... da, dar, de ce nu s-a discutat înainte, adică, s-a
făcut și o să rămână la fel cum a rămas cu str. Mr. Gh.Sava, că mulți o iau pe interzis și
Poliția locală stă acolo să amendeze, pentru că mulți nu văd semnul... ”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... d-nule consilier,
vedeți dvs. acest studiu de trafic a fost făcut de o firmă specializată în așa ceva și aveți
dreptate, de ce nu descarcă str.Cuza Vodă. Inițial așa ziceam și noi ...”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „...vreau să văd logica ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... dar, logica este alta,
mașinile se aglomerează în Piață, noi ... ideea noastră este să descongestionăm Piața
pentru că acolo sunt probleme.
Începând de aici din capăt de la Banca Transilvania, pe str.Mare a Unirii, aștepți o
jumătate de oră să ajungi în capătul celălalt, într-o sâmbătă sau o duminică fericită. Că
nu au unde să devieze mașinile, unde să iasă, trebuie să iasă, asta-i problema”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „ pe str.Peneș Curcanul, acel sens unic nu o să mai
existe?”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „... se modifică ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... o să punem bariere de intrare și nu o
să mai fie parcate mașinile pe o parte și pe alta”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... este dublu sens până în str. Mr. Gh.Sava,
tronsonul acela, eu nu am văzut zi să fie parcate mașini pe partea dreaptă...”.
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D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... astăzi am fost acolo după ședința de
Dialog social cu d-nul Comisar Fătu și cu cei de la Direcția de Dezvoltare și Poliția
locală și s-a stabilit, acolo se va face un scuar și nu se va mai putea parca în zona aceea.
Iar pe partea dreaptă, lângă blocuri, la MedLife, nu se va mai parca ”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... dacă o să-i convingeți pe cei de la MedLife ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... eu vă garantez că, da, nu o să mai
parcheze nimeni acolo. Vom cumpăra și mașina de ridicări auto și când o să începem să
le ridicăm, când o să plătească 350 lei, nu o să mai fie”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: ”se parchează pe trotuar
acolo...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”știm problema aceea acolo, dar asta
este ... au parcare în spate ...”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... întrebarea mea, ce am înțeles acum.
Ați făcut-o deja, dacă se constată că nu este bună o să o schimbați, sau cum ... se
va schimba?”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... este vorba de propuneri ...”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... ce propunere, este deja realizare... ”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... sunt soluții date și care dacă vor fi
implementete integral vor da rezultate. În acest moment moment nu vor da rezultate
pentru că pe str.Cuza Vodă este în continuare pe dublu sens. Că dacă ar fi pe sens unic,
așa cum este propusă soluția, integrată, nu o să mai fie atâtea mașini care să tindă să iasă
spre str.Cuza Vodă ...”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... de ce, că în București am văzut acea soluție cu
multe sensuri unice, pot să vă spun, Sectorul 1, sunt vreo 3 tronsoane de acestea cu
multe străzi paralele, dar una într-un sens și ... de ce nu se poate și la noi așa?”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „le vom face”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „sunt făcute deja ... le refaceți ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... modificăm.
Spre exemplu str.Ana Ipătescu, aceea nu a fost luată în calcul, nu știu de ce! O să
vorbesc cu ei, să vedem ce se întâmplă ...”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... de str.Ana Ipătescu, se știe că este cu sens unic în
direcția aceea”.
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D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „.. o să vă prezint studiul de trafic, nu
știu dacă are sens acum ... l-am prezentat astăzi ... au analizat 36 de intersecții și au
analizat fiecare valoare de trafic ... tot ce face Primăria este făcut prost ...”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... nu este vorba că este făcut prost, poate fi
corectat...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... să vedem ... să meargă așa și
oamenii o să se obișnuiască și să ...”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „este vorba și de
obișnuință d-nule Primar, nu am dat drumul la sensurile unice. Nici noi nu știm dacă ...
haideți să vedem dacă funcționează ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… în momentul în care va fi finalizat
integral proiectul cu tot ce înseamnă, semaforizări care să monitorizeze traficul și să fie
semaforizare inteligentă, să dea drumul la intersecții în funcție de valorile de trafic, nu
de anumiți timpi de așteptare prestabiliți și care nu pot fi modificați decât cu … în
momentul în care vor fi puse în practică, atunci vom discuta. Până atunci sunt doar
chestii intermediare.
Într-adevăr, s-ar putea să mai întâmpinăm câteva dificultăți, sunt remediabile, nu
spune nimeni că este bătut în cuie. Încercăm variante. Dar eu cred că de când s-a pus
sens unic pe str. Mr. Gh.Sava … într-adevăr, primim înjurături de la cei din riverani, dar
nu vă spun că în același timp că se circulă mult mai bine pe strada aceea … ”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... strada aceea a fost făcută înainte de studiu de
trafic ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… da, pentru că strada aceea am
constatat că se bloca tot timpul, pentru că …”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „... nu-i adevărat ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… pentru că riveranii pe stânga și pe
dreapta parcau în fața porții, și se blocau în trafic mașinile acolo …”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „… de ce nu s-a făcut invers, și s-a făcut așa, asta
întreb !
Poate sensul unic era invers !”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… o să analizăm, ce relevanță are …”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „… pentru că str.Mare a Unirii este într-un sens, asta
nu-i bine să fie altfel, în sensul invers?, pentru că una se duce una se întoarce !”.
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D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „păi nu, se duceau în str.Ana Ipătescu și
de acolo ieșeau în str.Cuza Vodă, asta a fost logica. Era sens unic din colț, se lega cu …
era o stradă de descărcare …”.
D-nul consilier Dan Buzoi: „… o ultimă chestiune, unde pot să văd studiul de
trafic ? vreau să-l studiez”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „studiul de trafic vi-l punem la
dispoziție … d-nul Imireanu are o prezentare power point al studiului de trafic și vi-l
poate pune la dispoziție fără nici o problemă”.
D-nul consilier Emanuel Gongu: „vreau să fac o mică precizare.
Este un lucru urât, într-adevăr, știm foarte bine, acum puțin timp a fost acel
proiect cu Ateneul Mr.Gh.Pastia, au fost discuții aprinse, se pare s-au stins și acum mă
refer la persoana mea.
Am fost catalogat ca unul din groparii culturii focșănene, am fost inclus, sau
băgat, cum vreți, pe o listă a rușinii de un ziarist, nu știu … în fine, dar eu am o mică
problemă referitor la lucrul acesta.
Aceste persoane care stau în spatele unui computer și scriu despre alții, știu măcar
unde se află mormântul acestui mare om, filantropul Pastia ?
Ideea este, stimați colegi, ați venit aici, s-a făcut un pic de circ, știți domniile
voastre unde se află ! … sincer, nici eu nu am știut, până când, un mare om din Focșani,
prezent în această seară în această sală, mi-a spus.
Și știți care este problema!
Pun pariu că nu ați fost acolo!
Pun pariu că nu știți în ce condiții se află acest mormânt al acestui mare om!
Într-o mizerie totală ! Tot fierul este ruginit!
L-ați văzut cum se află ?
Alaltăieri, am luat atitudine și din fonduri proprii din indemnizația mea de
consilier local, am cumpărat vopseluri, o perie de antirugină, de îndepărtat rugina, o
perie de sârmă, pensule.
Vă invit domnilor să vă duceți în momentul acesta sau mâine că este mai lumină,
că poate nu aveți frică de cimitir, să vedeți cum arată acest mormânt acum !
Și am făcut asta, știți de ce! nu pentru că m-aș fi simțit vinovat cu ceva, dar, acest
om Gh.Pastia, ar trebui, prin acel testament faimos pe care l-ați invocat în discursurile
foarte pompoase ale dvs., oare scrie undeva că ar trebui să-i cistim memoria !
Dacă nu, aș veni cu acest amendament la testamentul d-nului Gh.Pastia.
Domnilor, ar trebui să-i cistim memoria !
Nu cred că ne doare mâna să dăm cu o mătură, sau o dată la 10 ani să dăm cu un
pic de vopsea !
Așa, că dragi colegi, eu nu am venit să vă arat cum arată, dar, v-aș invita să
mergeți domniile voastre să vedeți cum arată acest mormânt acum ! Vă mulțumesc
foarte mult”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „mulțumim d-nule
consilier, nu pot decât să vă felicit din toată inima pentru inițiativa pe care ați avut-o ...”.
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D-nul consilier Emanuel Gongu: „… mulțumesc”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: „felicitări.
Ne puteați spune și nouă, prin intermediul face book-ului, cum ați făcut și cu
mașina de zăpadă.
Oricum, o inițiativă de lăudat, pe cuvânt, foarte frumos, felicitări !, din care
trebuie să învățăm și noi, aveți dreptate”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „singurul lucru pe care vreau să-l spun la
Diverse, este faptul că d-na Haută Ioana, aici de față aș considera că ar trebui să aibă un
pic mai multă ascultare, să spun așa, din partea Primăriei și Consiliului local.
Și țin să precizez că a venit cu o problemă, a ridicat-o, că ar avea nevoie de un
ajutor în ceea ce privește un acoperiș la o casă care, mă rog, este mai în paragină sau
este ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… care nu-i aparține …”.
D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… dumneaei nu se poate muta acolo din
păcate și acolo știu că are contract de concesiune …”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... dvs. știți situația juridică?
Vă aruncați în niște afirmații pur politice fără să studiați situația juridică a acelui
teren.
În acest moment, dar nu de acum, de mulți ani, d-na Ioana Haută nu mai are
contract de concesiune asupra acelui teren. I s-a reziliat pentru că nu și-a respectat
clauza de a plăti redevența pe acel teren. Este o problemă clar știută și soluționată în
instanță, unde s-a spus foarte clar, negru pe alb, contractul de concesiune a fost reziliat.
D-na Haută ...”.
D-na Haută Ioana: „pot să vorbesc”. ”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „după ce termin eu...”.
D-na Haută Ioana: „… dvs. ați spus că a fost o discuție …”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... doamnă, aveți hotărâre de instanță.
D-na Haută, eu vă respect și v-am respectat întotdeauna, dar am luat în seamă
toate adresele pe care le-ați făcut dvs....”.
D-na Haută Ioana:”... dacă vreți să luați în seamă ...”
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”v-am dat răspunsul conform legii, eu
nu vreau să dau cu subsemnatul la DNA că v-am dat ...
Aveți datorii la bugetul local, trebuie să vi le achitați ...”.
D-na Haută Ioana:”... unde sunt 700 milioane lei ai mei? ”
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D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... sunt pe obligațiile pe care le-ați avut
în urma acelui contract doamnă....”.
D-na Haută Ioana: „… și acum de ce spuneți că s-a reziliat …”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… este reziliat, dar în continuare v-au
rămas datorii neachitate la bugetul local la care curg penalități …”.
D-na Haută Ioana: „... nu este adevărat ... eu vă aduc dvs. un sac de chitanțe cu
care am plătit la Nazîru ...”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… doamnă, mergeți în instanță”.
D-na Haută Ioana: „... nu vreți să mă ajutați și pe mine să-mi fac un acoperiș?”.
D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… dar la ce să vă faceți doamnă
acoperiș, pentru că nu mai este casa dvs.!”.
D-na Haută Ioana: „ba da …”.
Preşedintele de şedinţă d-nul Marius-Eusebiu Iorga: constată că au fost
epuizate punctele de pe ordinea de zi, consideră lucrările încheiate şi mulţumeşte tuturor
pentru participare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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