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                 R O M A N I A    

         JUDETUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCSANI    

          CONSILIUL LOCAL       

  

 

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

din 28 februarie 2019 

 

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

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

Focşani. 

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

şedinţa ordinară din 28.02.2019, şedinţă convocată prin dispoziţia domnului Primar 

nr.169/22.02.2019, constatând că în sală sunt prezenţi un număr de 18 consilieri locali. 

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

informez că absentează d-nul consilier Ionuț Filimon, d-nul consilier Costel Bîrsan și  

d-nul  Buzoi Dan, care a spus aseară în cadrul ședințelor de comisii, că va lipsi astăzi 

din  motive personale”. 

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

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

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

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

vă pronunțați totuși cu privire la procesul verbal al ședinței ordinare din luna ianuarie 

anul curent. 31 ianuarie a avut loc ședința ordinară, într-un material care v-a fost 

comunicat. 

Dacă sunt observații pe marginea celor consemnate de către colegii mei”. 

D-nul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană, supune votului 

procesul verbal al şedinţei ordinare din  31.01.2018  şi se aprobă cu 18 voturi „pentru”. 

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

reamintesc că în 13.02.2018, când am avut ședința extraordinară, având ca obiect 

predominant aprobarea documentațiilor de cadastru, sau cărți cadastrale, sau 

documentații cadastrale, mai exact spus, material care la fel, l-am redactat cu ajutorul 

colegilor mei, l-am verificat și l-am trimis dvs. pentru a fi lecturat. 

Dacă sunt discuții pe marginea celor inserate în acest material?   

Nu sunt discuții pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 18 voturi „pentru”.  

    La şedinţă participă: 

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

-  d- nul Dan Grigoraş – Director Direcția Relații interne și internaționale;   

-  d-na Cristina Pădineanu – Inspector Serviciul Resurse umane, managementul calităţii; 

-  d-na Carmen Grosu – Director executiv - Direcţia Economică; 

-  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-ra Andreea Radu – arhivar serviciu administraţie publică locală, agricultură; 

-  d-na Cristina Mihalcia – Inspector Serviciu juridic contencios; 

-  d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciu administrarea patrimoniului ; 

- d-num Marian Hagiu - Serviciu administrarea patrimoniului ; 

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

investițiilor; 

-  d-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții ; 

-  d-na Andreea Cherciu – Inspector Serviciul Urbanism ; 

-  d-nul Păduraru-Coban George-Daniel - Șef Serviciu Strategie si dezvoltare urbană; 

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

local; 

-  d-na Daniela Pamfil - Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

-  d-nul Nicu Michulec – Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

-  d-nul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte; 

-  d-nul Dan Brașov – Inspector Serviciul Proiecte ; 

-  d-nul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

-  d-nul Meluș Nazâru - Şef serviciu impozite şi taxe locale; 

-  d-nul Viorel Dumitru – Inspector – Serviciul Administrativ; 

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

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

Focşani; 

-  d-nul Tatian Agache - Poliţia Locală Focşani; 

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

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

 

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

ai mass-media locale.  

  Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: ”bună ziua domnule Primar, bună 

ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua dragi invitați. 

 Începem ședința prin a vă prezenta proiectul ordinii de zi care cuprinde 44 

puncte: 

Secțiunea I – proiecte de hotărâri 

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

al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții 

și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

2. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici, faza 

documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru realizarea obiectivului 

de investiții „Sistematizare verticală și împrejmuire Dispensar Sud, Focșani”; 

3. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 454/2018 privind 

aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - 

autobuze electrice”, aprobarea formei finale a indicatorilor tehnico-economici, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a formei finale a acordului de 

parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții 

publice ocazionale; 
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4. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de  2.000 lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2019 pentru organizarea evenimentului 

internațional Ora Pământului în data de 30 martie 2019; 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 10,00 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2019 Direcției de Asistență Socială Focșani pentru 

sărbătorirea Zilei Mondiale a Sănătății Orale; 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Horia, Cloșca și Crișan” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 7599, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”Aleea Crinului” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 1563, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani; 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Făgăraș” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 5496, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani; 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Fundătura Alecu Sihleanu” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 5034, 

ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Ghioceilor” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 6048, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani; 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Garofiței” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 1393 și 

Tronson 2, Tarla 0, Parcela 1393, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani; 

12. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Gheorghe Asachi” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 6232 

și Tronson 2, Tarla 21, Parcela 1283, 1284, 1295, 1300, ce aparține domeniului public 

al municipiului Focșani; 

13. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Argeș” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 7262, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani; 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Anul Revoluționar 1848” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcelele 1351, 

1352, 1353, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

15. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Avântului” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 5597, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani; 

16. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Eroilor” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcelele 8323, 8344, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani; 

17. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Cîmpului” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 7969/1, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani; 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Dinicu Golescu” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 7685, 
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Tronson 2, Tarla 0, Parcela 7685 și Tronson 3, Tarla 0, Parcela 6792, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani; 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

”str. Războieni” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 118; 21; 22; 28 și 

Tronson 2, Tarla 120, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 64982, în suprafață de 7698 mp., situat în Focșani, T 

175, Parcelele 9210, 9212, 9213, 9214, 9215, 9220, 9226, 9228, 9229, 9230, 9231, 

9232, 9233 9234, 9235, 9236, 9237, 9239, 9240, 9242, 9243, 9244, 9246, 9247, 9248, 

9249, 9250, 9251, 9252, 9253, 9254, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9261, 9262, 9273, 

ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 65004, în suprafață de 14277 mp., situat în Focșani, T 

176, Parcelele 9275, 9276, 9277, 9278, 9279, 9280, 9282, 9283, 9285, 9287, 9288, 

9289, 9290, 9292, 9293, 9295, 9296, 9297, 9298, 9300, 9302, 9303, 9304, 9305, 9307, 

9309, 9310, 9311, 9313, 9314, 9315, 9316, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 9323, ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 64959, în suprafață de 12299 mp., situat în Focșani, T 

177, Parcelele 9325, 9326, 9327, 9328, 9329, 9330, 9332, 9333, 9334, 9335, 9336, 

9337, 9338, 9339, 9340, 9341, 9342, 9343, 9346, 9349, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 

9357, 9362, 9363, 9364, 9365, 9366, 9367, 9368, 9370, 9371, 9372, 9373, 9374, 9375, 

9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9388, 9389, 9391, 

9392, 9393, 9394, 9395, 9396, 9397, 9398, 9399, 9545, ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani; 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 64986, în suprafață de 17958 mp., situat în Focșani, T 

188, Parcelele 10173, 10175, 10176, 10177, 10178, 10180, 10181, 10182, 10183, 

10184, 10187, 10188, 10189, 10190, 10191, 10193, 10195, 10196, 10197, 10198, 

10199, 10202, 10209, 10210, 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10217, 10220, 

10222, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10230, 10231, 10232, 10233, 

10234, 10235, 10236, 10237, 10239, 10240, 10241, 10242, ce aparține domeniului 

privat al municipiului Focșani; 

24. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 64996, în suprafață de 10238 mp., situat în Focșani, T 

189, Parcelele 10273, 10274, 10275, 10276, 10277, 10278, 10280, 10281, 10283, 

10284, 10286, 10287, 10288, 10289, 10290, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 

10296, 10297, 10299, 10300, 10301, 10302, 10303, 10304, 10305, 10306, 10313, 

10314, 10315, 10316, 10317, 10318, 10319, 10320, 10321, 10323, 10325, 10342, ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 64963, în suprafață de 2883 mp., situat în Focșani, T 

189, Parcelele 10326, 10327, 10328, 10330, 10331, 10332, 10333, 10335, 10336, 

10338, 10339, 10340, 10341, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 64974, în suprafață de 9883 mp., situat în Focșani, T 

189, Parcelele 10243, 10244, 10245, 10246, 10249, 10250, 10251, 10252, 10253, 
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10254, 10255, 10256, 10257, 10258, 10260, 10261, 10264, 10266, 10267, 10268, 

10269, 10270, 10271, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

27. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 64981, în suprafață de 7106 mp., situat în Focșani, T 

190, Parcelele 10343, 10346, 10347, 10348, 10350, 10351, 10352, 10353, 10355, 

10366, 10367, 10368, 10369, 10370, 10371, 10372, 10373, 10374, 10375, 10376, 

10379, 10380, 10383, 10384, 10385, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani; 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 64997, în suprafață de 1047 mp., situat în Focșani, T 

190, Parcelele 10356, 10357, 10358, 10359, 10361, 10362, 10364, 10365, ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani; 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul 

identificat cadastral cu numărul 64977, în suprafață de 9329 mp., situat în Focșani, T 

190, Parcelele 10387, 10388, 10390, 10391, 10392, 10393, 10394, 10396, 10397, 

10399, 10401, 10402, 10403, 10404, 10405, 10406, 10407, 10408, 10409, 10410, 

10411, 10412, 10413, 10415, 10416, 10417, 10418, 10419, 10420, 10421, 10422, 

10423, 10424, 10428, 10430, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani; 

30. proiect de hotărâre privind schimbarea destinației construcțiilor identificate cu 

C1-C10 situate în Focșani, str. Ana Ipătescu nr. 14, ce aparțin domeniului public al 

municipiului Focșani, aflate în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea” 

Focșani, în vederea demolării, deoarece nu mai pot deservi activității de învățământ, 

datorită degradării avansate;  

31. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafață de 311 mp din 

domeniul public al municipiului Focșani, în domeniul privat al municipiului Focșani;  

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

suprafață de 28,00 mp. situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 24, bl. B1, sc. 3, județul 

Vrancea, T. 192, P. 10523 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către 

domnul Nicolae George-Gabriel;  

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

suprafață de 49,00 mp. situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 14, județul Vrancea, T. 193, P. 

10618 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Radovici 

Constantin Dan;  

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

suprafață de 22,00 mp. situat în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 24, județul Vrancea, T. 

93, P. 5285 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Duță 

Tinel;  

35. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea 

imobilului –monument istoric Casa Damian, cod LMI VN-II-m-M-06433 din Focșani, 

bulevardul Gării nr. 8, aflat în proprietatea domnilor Dimian Aura și Dimian Dan 

Cristian; 

36. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de reîntregire a 

imobilului situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 10, prin alipire a două suprafețe de teren 

aparținând domeniului public al municipiului Focșani, identificate prin CF 58902 și CF 

58903, aferent construcțiilor în care funcționează Liceul cu Program Sportiv și Colegiul 

Tehnic „Edmond Nicolau”; 
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37. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz 

și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 190,00 mp situat în Focșani, str. Cpt. 

Stoenescu T152 și str. Diviziei T153 către SDEE MUNTENIA NORD SA – SDEE 

FOCȘANI;  

38. proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din 

domeniul publlic al Statului Român și din administrarea Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. 

Constantinescu” în domeniul public al municipiului Focșani;  

39. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2019, pentru 

repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în conformitate cu Hotărârea 

de Guvern nr. 962/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

40. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată 

în Focșani, str. Ulmului nr. 19, bloc 19, ap. 5 înscrisă în CF 51895-C1-U7 UAT Focșani 

și a boxei înscrisă în CF 51895-C1-U2 UAT Focșani către domnii Gheorghiu Stănel și 

Gheorghiu Ionela;   

41. proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Conultării și Informării 

Publicului nr. 102975 din 26.11.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P+2E” – generat de imobilul amplasat 

în Focșani, str. Rarău T. 190, P. 10352, 10353, nr. cad. 60012, suprafața terenului = 

395,00 mp;  

42. proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Conultării și Informării 

Publicului nr. 2225 din 10.01.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire cabinet medical și locuință de serviciu P+1” – generat de 

imobilul amplasat în Focșani, str. Constituției, nr. 8A, nr. cad. 10530N, pe terenul în 

suprafață de 209,00 mp;  

43. proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Conultării și Informării 

Publicului nr. 2276 din 10.01.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire imobil spații comerciale, birouri și locuințe colective 

S+P+8E+9R” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, str. Cuza Vodă nr. 63, nr. 

cad. 53374, pe terenul în suprafață de 2.092,0 mp;  

44. proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale realizate în anul 2018 de către doamna Pascaru Carmen, 

consilier juridic gradul I în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului local al 

municipiului Focșani.  

 Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Începem ședința prin a întreba 

dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi? 

 Dacă în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi sunt discuții, de adăugat 

proiecte!  

Vă rog …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „voiam să vă spun, cum v-am spus și ieri la 

comisii, că noi am depus un proiect privind bugetul participativ. Este vorba de un 

proiect privind implementarea conceptului de buget participativ în municipiul Focșani, 

care consilierii PNL solicită sprijinul Secretarului și a serviciului din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului local pentru completarea referatelor, rapoartelor și a altor 
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eventuale acte necesare pentru implementarea acestui concept de proiect buget 

participativ. Și acest proiect înseamnă aprobarea unui ... în exercițiul bugetar 2019 

aferent acestui an, după cum am spus a sumei de cinci milioane lei pe an pentru proiecte 

selectate în urma derulării procesului de bugetare participativă. 

Bugetare participativă, înseamnă că, cetățenii vin direct cu propuneri de diverse 

obiective, la nivelul municipiului Focșani, cetățeni din diverse cartiere și am propus ca 

din această sumă alocată să aprobăm zece proiecte pe an cu o valoare minimă de patru 

sume mii lei și maximă de șase sute mii lei. Am propus ... ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ … Domnule consilier, mă 

scuzați că vă întrerup, au fost cumva la comisii  proiectele astea?. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Păi, noi l-am depus …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ … Domnule, noi avem o ordine  

de zi, dvs. aveți alta ?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ Acest buget participativ … eu nu înțeleg de ce 

… pentru că este pentru focșăneni”.           

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ Este pe lângă subiect”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Stați un pic că nu este pe lângă subiect. Noi 

am depus un proiect …!. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ Unde este?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Aici este”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ Este pe ordinea de zi?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Proiect depus, de buget participativ…”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ ... Nu este posibil!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: “Este o revenire față de anul trecut când colega 

noastră a depus acest proiect și, se aplică la Cluj din 2013 și la Oradea din 2018 … sunt 

foarte mulțumiți”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Domnule viceprimar, vă rog”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga:„ Stimați …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: ” … Domnule nu vezi că vorbesc eu!”.  

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Domnule, mi-a dat cuvântul”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ … Vorbim așa unii peste alții! Nici eu nu vă 

las pe dvs. să vorbiți, de ce să vorbiți?”. 

D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Am discutat, este un proiect foarte bun 

…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… ce nu are! Explicați, că nu am înțeles … 

spuneți domnule, lăsați asta … de ce nu sunteți de acord … de ce nu-l băgați ca să-l 

votăm?” 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ Domnule Secretar …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ … Se stabilesc ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Vă explică din nou domnul 

Secretar domnule consilier, dacă tot nu ați înțeles ieri”. 

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

…”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  ” … Păi, nu sunteți de acord. De ce?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Suntem de acord domnule 

consilier. Suntem de acord”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase: “Domnule Viceprimar, aici nu merge ca să 

faceți tumba prin fața … acest proiect se supune înainte de a se …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „… Care este la Curtea 

Constituțională acum …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… Cum adică este culmea, dacă … nu-i 

timpul bugetului … când, în timpul anului!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Domnule Secretar, vă rog.  

Gata, vă rog. Vrea să vă explice …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnul de la poză de acolo …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ ... Gata domnule. Domnule, nu 

sunteți la piață, domnule consilier, nu sunteți la piață! 

Vă rog domnule Secretar”. 

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

consilier, eu am încercat aseară să vă explic și azi am terminat procedura, în sensul că, 

la adresa dvs. înregistrată săptămâna trecută pe 21, prin care într-adevăr, dvs. solicitați, 

Grupul PNL inițierea unui proiect având ca obiect alocarea sumei de cinci milioane din 

bugetul anului 2019 pentru acest buget participativ și am zis, că în mapă există un 

referat care între timp, v-a fost remis.  

Motivele pentru care nu putem proceda la inițierea acestui proiect de hotărâre sau 

a susține printr-un raport acest proiect de hotărâre, v-a fost comunicat. 

Ați primit materialul? Vă rog să-mi răspundeți la întrebare. Ați primit 

răspunsul?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: “Domnule Secretar, am primit răspunsul … un 

referat întocmit de dvs. și aprobat de domnul Primar …”. 

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

l-am întocmit  eu, împreună cu colega mea Carmen Grosu, Director executiv …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: “Păi asta am spus, întocmit de dvs., și aprobat 

de domnul Primar, am spus ceva eronat, cu d-na Carmen Grosu …”. 

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

reprezintă Direcția Economică …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: “… Și dvs. spuneți aici că, sau … să se respecte 

legea … deci, practic, faceți politică cu noi … eu v-am spus să vă înscrieți  

într-un partid politic …”. 

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

Domnule consilier, vă spuneam că atâta timp …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „… Că să se respecte legea … ați uitat să 

spuneți că anul trecut nu ați făcut dezbatere publică. Dvs. mai țineți minte …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... Domnule consilier, eu închid 

această discuție. Vă mulțumesc. 

Vă rog doamna consilier”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „Dvs. sunteți împotriva cetățenilor municipiului 

Focșani”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Nu este adevărat domnule 

consilier”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „Deci spune așa, că municipalitatea a avut 

întotdeauna preocupări și inițiativă pentru creșterea gradului de transparență … asta este 

politică care o faceți dvs. cu noi. 
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S-au consultat în șase zone! 

De când nu ați mai fost în șase zone domnule Primar! În șase zone de lucru ale 

Focșani-ului!  

Ați consultat focșănenii … ați consultat cetățenii când ați băgat bani pe 

paranghelii? 

Dvs. spuneți că nu aveți bani!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Domnule consilier, deja o dați în 

altă … vă mulțumesc. 

Domnule Primar, dacă aveți dvs. ceva pe ordinea de zi, vă rog”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Mai aveți ceva de spus la acest 

subiect? Ați citit răspunsul până la capăt! Citiți-l până la capăt”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ … Unei platforme publice on-line pentru 

înscrierea ideilor de proiect la această dată nu este posibilă …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... Pentru că … pentru că …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „… Nu este posibilă pentru că nu ați identificat 

sursa de …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … O să-l aplicăm și noi când vom 

avea buget”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnule, cinci milioane de lei înseamnă 

inclusiv această platformă domnule, chiar așa nu … nu vă duce capul, ce Dumnezeu!”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Deja, nu … domnule Primar, 

dacă aveți ceva … nu, eu întrerup”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Să dea Dumnezeu să se aplice  …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase: „ Și din România, când o să aplicăm …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... Când o să avem cu ce”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „De ce nu aveți buget domnule …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ ... Pentru că nu l-a aprobat 

domnul Iohanis”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnule, bugetul dvs. pe care l-ați propus … 

în februarie cu cinci virgulă cinci la sută creștere economică … niște minciuni sfruntate 

…”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ ... Domnule consilier, luați-vă 

pastila, ați ratat-o. Domnule consilier, noi nu vorbim de buget astăzi”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Dvs. respectați cetățenii când nu votați 

proiectele pentru cetățeni”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Ce să votăm domnule … studii de 

fezabilitate”.  

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Domnule Primar, vă rog, dacă 

aveți discuții pe marginea ordinii de zi. 

Nu mai dau cuvântul la nimeni, îmi pare rău”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule Președinte.  

În primul rând, dacă vă potoliți un pic așa, și sunteți atenți la ordinea de zi, pot să 

vă spun că … colega … domnule Vice, domnule Vice, mulțumesc … colega noastră 

consilier local Laura Mihaela Ciocoeaş … aveți un pic de decență, a depus acest proiect 

de buget participativ de anul trecut din februarie, da! Acum este a doua oară depus.  

Anul trecut aveați buget, nu este ca în situația de față care vă lamentați, dar și 

anul acesta funcționați dragilor domni consilieri după bugetul anului 2018. Mulțumesc.  
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Și totodată, pentru că sunt discuții pe marginea ordinii de zi vreau să vă readuc 

aminte, pentru că în ultimele ședințe de consiliu local ordinare uitați de capitolul 

Diverse și discuții politice, unde domnii cetățeni ai municipiului Focșani vor să ia 

cuvântul. 

Așa că, vă rog să introduceți pe ordinea de zi capitolul Diverse și discuții politice. 

Mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „O să adăugăm acum! 

Domnule Primar, vă rog”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Domnul consilier Tănase, citește doar 

ceea ce-i convine din răspuns. 

Domnule consilier, vă citesc o frază care mi-ați sărit-o intenționat. Valoarea 

obiectivelor de investiții și a proiectelor cu finanțare europeană, demarate de 

municipalitate și aflate în diferite stadii de implementare este de … rețineți: patrusute 

optzeci și nouă de mii, zero treizeci și unu virgulă șaizeci și patru mii, da!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Anul trecut a făcut …”. 

   D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... Domnule consilier, eu vă explic, eu  

v-am întrerupt? V-am ascultat cu mare plăcere.”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Lăsați-l să vorbească domnule 

consilier”.  

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Pe anul 2019 sursele de finanțare în 

acest moment … deci, rețineți stimați cetățeni, patrusute opt zeci și nouă de milioane lei 

da, sunt proiectele care sunt în diverse stadii de implementare în acest moment.  

Pentru anul 2019, întrucât nu avem bugetul aprobat, sursele de finanțare ale 

acestora sunt doar din excedentul bugetar în sumă de treizeci de milioane cinci sute 

nouăzeci și șapte mii lei. Iar sumele estimate a fi primite din fonduri externe 

nermbursabile, la nivelul doar a anului 2019, sunt de douăzeci și nouă de milioane 

optsute treizeci și două mii lei. 

Întreb și eu, de unde să mai alocăm cinci milioane pe lângă cele patrusute opt zeci 

și nouă de milioane dacă noi nu avem buget decât de maxim șaizeci de milioane! 

Asta una din întrebări.  

A doua întrebare: aș vrea să întreb toți consilierii care au semnat acest proiect de 

hotărâre, această inițiativă, ați citit și Regulamentul pentru care ați făcut copy-paste 

după el? 

Regulamentul pe care dvs. l-ați propus …  Domnule consilier, eu vă întreb două 

lucruri. Unu, Regulament privind modul de derulare al procesului de bugetare 

participativă, propus de dvs.  

Atenție stimați cetățeni! 

În luna octombrie a anului 2017, municipiul Focșani va derula achiziția unei 

aplicații informatice care să permită implementarea unei soluții bugetare participative la 

nivelul municipiului.  

Deci, suntem în 2019 și ei propun achiziția în 2017 …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… Domnule Primar …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ ... Au copiat de la USR probabil 

domnule Primar …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ ... Doi … eu v-am dat un răspuns.  

Doi, în momentul în care descoperim greșelile, se supără și nu vor să ne mai dea 

voie să …”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... Domnule consilier, domnule 

consilier, vă chem la ordin domnule consilier. 

Doamna consilier, doamna consilier, sunteți la piață! 

Vorbiți pe lângă subiect și neîntrebată!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnule Viceprimar, sunteți la piață?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Ați depus în 2019, pe 21 februarie un 

proiect, care face trimitere în 2017 …”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Da, este proiectul nostru, este același proiect 

…”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... Și anul trecut eram în 2018 domnule 

consilier, iar anul trecut ați scris acolo, municipiul Cluj, vreți să vă aduc aminte și 

chestiunea asta! Ați dat copy-paste, nici măcar nu știți să copiați!”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule Primar, nu uitați că …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „... Domnule consilier, dvs. știți etapele 

de implementare a acestui proiect de buget participativ? Știți etapele?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Nu știu”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Le știți dvs.?”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Nu, le-am citit și le-am reținut”.  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Trebuie să recunoașteți că habar nu aveți”.   

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Prima dată spune așa, înregistrarea 

participanților … apoi înregistrarea proiectelor, votarea on-line a proiectelor, stabilirea 

ierarhiei proiectelor  ... și abia în a doua etapă stabilirea participanților la … a treia 

etapă, stabilirea valorii bugetului. 

Deci, cu alte cuvinte noi nici nu avem platforma achiziționată, nu avem buget 

…”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ … Nu aveți nimic domnule Primar. Nu 

ați făcut nimic în trei ani de mandat”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Doamnă, aveți șapte ani de 

acasă, puteți să lăsați un om să vorbească? Aveți șapte ani de acasă? Nu aveți, nu 

aveți!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnule Viceprimar, ați terminat liceul?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ Poftiți!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Ați terminat liceul? Când l-ați terminat?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ În 2003 am terminat”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Vă legați de cei șapte ani de acasă! Dvs. nu 

aveți liceul și vă legați de cei șapte ani de acasă!”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „Foarte urât, foarte urât! ”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Domnule Tănase, am școală cât 

… am mai multă școală decât dvs., vă aduc diplomă …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule consilier, există un Regulament de 

ordine interioară prin care le puteți închide gura acestor certăreți, datorită faptului că nu 

este normal ca noi să ascultăm toate prostiile și aberațiile lor”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Astea sunt prostiile, care interesează pe 

cetățeni!”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „Dvs. nici măcar după foaie nu știți să citiți 

corect. Iar pentru dvs. doamnă …”. 
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D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnule doctor, dvs. numai de licitații vă 

ocupați domnule”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Domnule consilier, ocupați-vă de faptul 

că sunteți președintele Consiliul de Administrație la Spitalul Județean și Spitalul 

Județean se dărâmă. 

Mergeți la Spitalul Județean să vă ocupați de acea clădire”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „Dvs. doamnă, vorbeați de solemnitatea 

ședințelor și de bunul simț. 

Dvs. nu aveți atât bun simț încât să puteți să vorbiți când sunteți întrebată. Nu 

aveți atâta bun simț, da! 

Iar la Spitalul Județean dvs.  habar nu aveți că  s-au băgat doisprezece milioane 

de euro …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „ … Unde sunt, nu se văd …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „... Onor domnului Președinte Marian Oprișan”.  

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Toți cetățenii din Vrancea se tratează în 

alte spitale din alte orașe …”. 

D-nul consilier Mihai Nedelcu: „ ... Știu că vă roade … așa a făcut și domnul 

Președinte Băsescu, când l-a durut spatele s-a dus în Austria.  

Dacă habar nu aveți de investițiile care s-au realizat în spital, mă rog, aveți bunul 

simț să vă vedeți de treabă acolo și să faceți cu ochiul cumva la camera aia, că tot vă 

place, da!  

Uitați-vă la cameră, mai faceți cu ochiul la cetățeni, poate vă cred că sunteți și 

inteligentă, da!” 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Domnule doctor, ați nenorocit spitalul cu … 

în Consiliul de Administrație de când ... știe toată Vrancea  … l-ați nenorocit, ați fost 

președintele Consiliului de Administrație …”. 

          D-nul consilier Marius-Eusebiu Iorga: „ ...Cereți explicații Primarului, dar nu-i 

dați voie să vă explice. Doar pentru circ și panaramă în fața camerelor, este rușinos …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „… Nu i l-a cerut nimeni credeți-mă”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „Doamna consilier ex Udrea …”. 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „... Domnule Primar, puteți să părăsiți sala, 

dacă nu sunteți pe placul …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „... Veți părăsi dvs. sala dacă mai 

vorbiți neîntrebată, să știți”.D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Nu am cum să o 

părăsesc”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Doamna consilier, vă chem la 

ordine. Bine, a doua oară nu o să vă mai dau cuvântul, să știți”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Este o rușine că nu a…”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ … Liniște, liniște”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „V-am motivat de ce nu putem să-l 

introducem azi pe ordinea de zi … nu avem buget”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ Asta este politică …”. 

D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „ … Politică … demonstrați-mi de unde 

găsesc cei cinci milioane … nu avem buget.  

Domnule Președinte …”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ … Vă rog domnule Primar”. 
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  D-nul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „În primul rând, dați-mi voie să retrag 

un proiect de pe ordinea de zi.  

Este vorba de:  proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 

nr. 454/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de 

mijloace de transport public - autobuze electrice”, aprobarea formei finale a 

indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de 

aprobare a formei finale a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere 

privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale.  

Aceasta deoarece ne-a venit o adresă de la Ministerul Dezvoltăroii, prin care ne 

solicită mai multe modificări, și pentru a-l pregăti temeinic, nu putem să-l facem așa pe 

genunchi. Vă mulțumesc. 

Iar în completare, propun două proiecte. Este vorba de:  

- proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ”Refacere 

tâmplărie interioară și exterioară, refacere acoperiș corp A” Colegiul Național 

Al.Ioan Cuza; 

- proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr.154/2012  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții 

”REABILITARE PASAJ CINEMATOGRAF BALADA„, cu modificările și 

completările ulterioare”.  
Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc și eu domnule 

Primar.  

Înainte de a vota ordinea de zi, vreau să supun câte un minut ... alocarea unui 

minut pentru fiecare consilier, la fiecare proiect. 

Dacă sunt și alte ... vă rog domnule consilier”. 

 D-nul consilier  Corneliu-Dumitru Gheoca:  „Mulțumesc. Aș propune două 

minute”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Mai sunt și alte propuneri”. 

Se supune la vot prima propunere a domnului Președinte de ședință Ionuț 

Mersoiu: alocarea unui minut pentru fiecare consilier, la fiecare proiect și se aprobă cu 

12 voturi „pentru” și 6 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier:  Laura Mihaela 

Ciocoeaş, Alina-Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a domnilor consilieri: 

Corneliu-Dumitru Gheoca,  Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase.  

Se supune la vot a doua propunere a domnului consilier Corneliu-Dumitru 

Gheoca: alocarea a două minute pentru fiecare consilier, la fiecare proiect și nu se 

aprobă cu 6 voturi „pentru” și 12 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier:     

Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Lauriana Ailincuței, Elena-Luminița Balaban și a 

domnilor consilieri: Marius-Eusebiu Iorga, Ionuț Mersoiu, Mihai Nedelcu, Alexandru 

Nistoroiu, Radu Nițu, Emanuel Gongu, Mihai Petruț și Daniel Ungureanu.    

- Se supune la vot retragerea de pe ordinea de zi a proiectului nr.3: proiect de  

hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 454/2018 privind aprobarea 

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

autobuze electrice”, aprobarea formei finale a indicatorilor tehnico-economici, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a formei finale a acordului de 

parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei 

achiziții publice ocazionale;  introducerea celor două proiecte propuse de domnul 

Primar, și anume:  



 14 

-  proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza 

proiect tehnic de execuție pentru realizarea obiectivului de investiții ”Refacere 

tâmplărie interioară și exterioară, refacere acoperiș corp A” Colegiul Național 

Al.Ioan Cuza;  

-   proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr.154/2012 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții 

”REABILITARE PASAJ CINEMATOGRAF BALADA„, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 și Secțiunea a II-a Diverse și se aprobă cu 18 voturi „pentru”. 

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

anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 511/2017 

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal 

pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 75.  

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

indicatorilor tehnico economici, faza documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții (DALI) pentru realizarea obiectivului de investiții „Sistematizare 

verticală și împrejmuire Dispensar Sud, Focșani”; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 76.   

Punctul 3 de pe ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și 

completarea HCL nr. 454/2018 privind aprobarea participării în cadrul 

proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, 

aprobarea formei finale a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de 

proiect, precum și de aprobare a formei finale a acordului de parteneriat și a 

protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice 

ocazionale, a fost retras de pe ordinea de zi. 

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

alocării sumei de  2.000 lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 

pentru organizarea evenimentului internațional Ora Pământului în data de 30 

martie 2019; 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 77.  

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

alocării sumei de 10,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2019 Direcției de Asistență Socială Focșani pentru sărbătorirea Zilei Mondiale a 

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

„pentru”, devenind hotărârea nr. 78.  

 

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

documentației cadastrale pentru imobilul ”str. Horia, Cloșca și Crișan” situat în 

Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 7599, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani; 

D-na consilier Ana-Maria Dimitriu: „Am discuții ...”. 
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Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Ați vorbit neîntrebată o jumătate 

de oră și în continuare vorbiți neîntrebată. 

Dacă sunt alte discuții vă rog, dacă nu supun la vot”.  

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

„pentru” și 6 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier:  Laura Mihaela Ciocoeaş, 

Alina-Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a domnilor consilieri: Corneliu-Dumitru 

Gheoca,  Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase. devenind hotărârea nr. 79.  

  

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

documentației cadastrale pentru imobilul ”Aleea Crinului” situat în Focșani, 

identificat cu Tarla 0, Parcela 1563, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani;  

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Mulțumesc domnule Viceprimar.  

Eu aș vrea să pun o întrebare domnului Primar, pentru că dânsul le știe. 

Aș vrea să întreb, domnule Primar, ce linie de finanțare aveți dvs. pentru aceste 

investiții pe care vreți să le faceți, dacă aveți vreun ghid de finanțare, dacă s-a depus 

cerere de finanțare, pe ce străzi? Vrem să știm pentru că noi votăm aici, nu! Pe ce bază 

votăm! 

Aveți vreo linie de finanțare pentru aceste străzi! Care este evaluarea lor, 

cuantumul investiții, câte SF-uri s-au făcut!”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Care este obiectul proiectului!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Mă refer la aceste străzi, că dvs. vreți ...”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ ... Care este obiectul proiectului!”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Obiectul proiectului este că dvs. faceți ... 

propuneți aceste proiecte, e o fanfaronadă ca să dați impresia că vreți să faceți ceva, dar 

de fapt nu faceți nimic. 

Da, eu v-am întrebat, care este linia de finanțare, care este ghidul de finanțare, 

dacă s-a depus cerere de finanțare, pe ce străzi, care sunt sumele! Este foarte simplu să 

spuneți, nu! Așteptăm! 

Când dvs. veniți cu aceste ...”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… La care proiecte vă referiți?”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc domnule 

consilier, vă mulțumesc. Ați avut un minut. Ați spus ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... Vreți să mă chemați la ordin ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ ... Vă chem și pe dvs. la ordin, 

stați liniștit...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... Chemați-mă domnule la ordin!”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... Când veniți cu niște proiecte care dvs. ... 

trebuie să veniți și cu finanțare, cu ... cum ați spus dvs. mai înainte, nu!”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Ok”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Trebuie să veniți cu ghid de finanțare, trebuie 

să veniți cu o cerere de finanțare, să vedem ce sume aveți, nu! Pentru ca noi, consilierii 

liberali să votăm, și noi toți consilierii, nu!”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ De acord. Sunt perfect de acord cu 

dvs.”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Da, și vreau să vă ascult”. 
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D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Spuneți-mi și mie, la care proiecte vă 

referiți acum?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Păi, nu ... eu mă refer la ...”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ …La care proiect. Dați-mi ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ...Nu ... domnule Primar...”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ …Suntem la proiectul nr.7 ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... Eu mă refer la proiectul ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ ... Domnule consilier, vorbiți 

numai dvs.! Ați pus o întrebare, da!  

Mulțumesc pentru jigniri domnule consilier. Este specific PNL-ului să jignească”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Eu întreb numai atât, suntem la 

proiectul nr.7. Știți titlul proiectului nr.7, l-ați citit, întreb, domnule consilier?”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Nici dvs. nu le citiți! Acolo ... nu mai râdeți, 

că acolo, habar nu aveți”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Ați întrebați colegii ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Domnule consilier, gata cu 

jignirile, vă rog frumos”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Spuneți, când citim proiectele, câte ore 

stăm împreună, vreau să răspundă colegii mei”. 

D-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții : „Până la ora zece seara”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Până la zece seara îi țin pe toți colegii 

mei și discutăm toate proiectele...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... Bravo domnule ...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „Domnule consilier ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... Le dați ore suplimentare?”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă e milă acum de ei! 

În primul rând vreau să spun focșănenilor următorul lucru, nu-i mai spun 

domnului consilier, că oricum îi spun degeaba. 

Aceste proiecte se referă la aprobarea unei documentații de măsurători, pentru 

întocmirea cărților funciare la toate obiectivele care sunt enumerate în aceste proiecte, 

în speță străzile respective, străzi care ... dar ce, ei pun întrebarea politic, și apoi au 

punctat și apoi la revedere, nu mai au nici un fel de problemă, pentru a face ceea ce 

trebuia făcut de foarte mult timp în Focșani. 

Domeniul public al Primăriei municipiului Focșani, al Consiliului local, nu deține 

... domnișoara, doamna ... vă spun ce-am așteptat, am făcut imediat proiectul, imediat 

când am venit în Primărie, și trebuia acest contract finalizat încă de anul trecut din luna 

mai. Datorită opoziției dvs. nu am putut să ducem până la capăt acest contract.  

Iar în ceea ce privește domnule consilier, finanțările pe aceste străzi, dvs. 

cunoașteți măcar proiectele Primăriei municipiului Focșani, pe care le-ați votat? Sau nu 

le-ați votat, sau le-ați avut pe ordine! 

Nu le știți ... vorbesc eu acum și apoi vorbiți dvs. 

Ați propus trei proiecte, unu pentru str.Oituz ... unu pentru str.Oituz care, 

str.Oituz face ... avem deja DALI-urile ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... Deci dvs. puneți întrebări retorice ...”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „… Nu pun întrebări retorice domnule 

consilier, spun că habar nu aveți ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... Pot să răspund ...”. 



 17 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ …Nu. Vorbesc eu acum, v-am ascultat 

cu respect ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „... Și eu vă ascult cu respect”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Bun, vă mulțumesc. 

Doi, pentru strada Bicaz, care la fel este prinsă într-un proiect foarte mare, și ați 

mai depus o solicitare, pentru încă o stradă, str. Mărăști, care deja este prinsă în lotul de 

douăzeci și opt de străzi pentru care vom semna contractul în a doua jumătate a acestei 

luni care urmează, în luna martie. 

Da, semnăm contract de reabilitare domnilor, și dvs. veniți cu proiecte prin care 

propuneți reabilitarea lor, fără măcar să cunoașteți măcar proiectele care au fost 

prezentate de atâtea ori și discutate în aceste ședințe ...”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ ... Pot să vă răspund și eu acum, că mi-ați pus 

o întrebare?”. 

D-nul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Da”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „ Domnule Primar,  acum un an pe vremea asta 

ați venit cu patruzeci și opt de străzi. Nu ați făcut nici una. Deci, nimeni nu are încredere 

...”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ ... Vă mulțumesc, s-a dus 

timpul. Supun la vot acest proiect”. 

D-nul consilier Neculai Tănase:  „Haideți să comunicăm”. 

Preşedintele de şedinţă d-nul Ionuț Mersoiu: „ Comunicăm la comisie 

domnule consilier”.   

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

„pentru” și 6 voturi „abținere” din partea doamnelor consilier:  Laura Mihaela Ciocoeaş, 

Alina-Ramona Drumea, Ana-Maria Dimitriu și a domnilor consilieri: Corneliu-Dumitru 

Gheoca,  Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase. devenind hotărârea nr. 80.  

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 8 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul "str. Făgăraș" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 5496, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Supun la vot... S-au discutat, s-au făcut înțelese...  

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule, fiecare...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulțumesc. Eu decid.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 8, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 81 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte, vă chem la ordine, un 

pic, vrem să vorbim și noi...” 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 9 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul "str. Fundătura Alecu Sihleanu" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, 

Parcela 5034, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 9, și se aprobă cu 12 voturi pentru 

și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-

Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca Corneliu 

Dumitru devenind hotărârea nr. 82 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Nu știți să numărați?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Neparticipări la vot atunci...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi dacă nu ne lăsați să vorbim, cum să 

participăm la vot?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Dacă nu vreți să participați, 

puteți să și plecați.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule viceprimar, deci...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Ăsta-i ordinul...” 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 10 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul "str. Ghioceilor" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 6048, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Discuții? Dar s-au discutat foarte clar la primul proiect... sunt vreo 15 la fel. Le-a 

explicat domnul Primar foarte clar. Dar sunt aceleași proiecte, domnule consilier... doar 

străzile diferă. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Și ce dacă?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule viceprimar, în condițiile astea mai 

aveți într-o lună-două să rămâneți singuri și toți aveți impresia că sunteți un mare 

partid...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Succes.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Voi rămâneți singuri, domnule. Nu faceți 

nimic...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Dar ce să vorbesc? Da, dar ce 

să vorbesc?” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Vai, vă mulțumim că militați 

pentru noi dintr-o dată... se văd mâinile ridicate, domnule vice și e normal și firesc ca pe 

proiect, dacă avem întrebări, să se vorbească pentru că sunt proiecte ce privesc cetățenii, 

da? Deci haideți să fim serioși, adică mă chemi la ordine, dar nu știi articolul din 

regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Sunt aceleași proiecte... 

dumneavoastră ca și consilier vorbiți neîntrebată, doamna consilier.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Nu, dumneavoastră cenzurați.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Ex-doamna consilier. 

Mulțumesc.” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “S-ar putea dumneavoastră...” 

Discuții la acest proiect? 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 10, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 83 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 11 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 
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imobilul "str. Garofiței" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, 

Parcela 1393 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 1393, ce aparține domeniului public al 

municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... vă rog, doamna consilier. Pe subiect, vă rog. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule președinte, am 

rugămintea, da... pe subiect, la toate străzile cărora li s-a făcut, li se dorește aprobarea 

documentației cadascastrale, da... sunt proiectele de la nr. 6 la nr. 29 inclusiv... O să vă 

rog, domnule Primar care sunteți inițiator al acestor proiecte să ne furnizați și nouă 

contractul pe care l-ați încheiat cu firma din București pentru această, aceste măsurători 

cadastrale și evident, în momentul în care o să ne puneți și copia contractului să vedem 

și suma care s-a cheltuit pentru aceste lucrări, cu drag atunci o să discutăm pe marginea 

fiecărui proiect. Mulțumesc.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă rog, domnule consilier. Vă 

mulțumesc.” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Domnule președinte, eu îmi aduc aminte că acum 

un an de zile...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Ați făcut dumneavoastră contractul?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă rog frumos, domnule 

consilier... iar vorbiți neîntrebat.” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Doriți respect și nu respectați pe nimeni. Eu nu 

v-am întrerupt deloc și... vreți să vorbiți continuu...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă rog, domnule consilier, pe 

subiect.” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Credeți că din sală aici, credeți că reprezentați pe 

cineva sau sunteți cineva?!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Ați făcut vreun contract?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Domnule consilier...” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Domnule președinte eu îmi aduc aminte în 

Consiliul Local acum aproape un an de zile au venit de la firma din București și au 

prezentat foarte clar proiectul, contractul, nu știu dacă au întrebat ceva atunci și n-au 

fost probleme... de asemenea, vreau să spun clar tuturor de aici, am avut ședință de 

comisie aseară pe buget și urbanism și stimabilii, nobilii colegi de la partidul național 

liberal nu a ridicat nicio problemă. Eu nu știu acum de ce ... puneți pe ei, domnule, nu 

numai pe mine, puneți pe ei camera...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule, dumneavoastră... am pus o 

grămadă de întrebări și habar nu aveați...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulțumesc. Supun la vot... 

Domnule Primar, vă rog... domnule consilier!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi și acum...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Doamne, ce agresivi sunt... 

dacă ei țipă ca la țară... și ca la piață... da, domnule Primar, vă rog frumos.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „Un alt tertip josnic și infantil de a 

cere, de a face motivarea nevotului la aceste proiecte. O să punem al dispoziția 

consilierei locale, doamna ex-Udrea, o să punem la dispoziție contractul în temeiul 

prevederilor legale. Vă mulțumesc. Veți primi răspunsul în scris.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă mulțumesc și eu, domnule 

Primar. Supunem la vot. Dumneavoastră votați sau nu votați? Ca să știu.... păi s-a vorbit 
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deja. Păi v-a spus domnul Primar că vi-l dă, da? Vă rog, domnule... vorbiți... nu mai 

vorbiți... da...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 11, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 84 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 12 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul "str. Gheorghe Asachi" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 

0, Parcela 6232 și Tronson 2, Tarla 21, Parcela 1283, 1284, 1295, 1300, ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Discuții? N-ați înțeles nici acum, domnule consilier? Vă rog... vorbiți un minut. 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Voiam să-l întreb pe domnul Primar... 

Domnule Primar, câte din proiectele pe care le-ați propus dumneavoastră începând din 

2016 încoace ați dus la un sfârșit? Câte ați execuat?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Nu vorbiți pe proiect, domnule 

consilier. Vă mulțumesc. Doamna consilier Dimitriu, vă rog.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci nu, eu asta voiam să vă întreb ca să 

știm...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Domnule consilier, nu vorbiți 

pe subiect.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Păi cum adică?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Păi nu vorbiți pe subiect pe 

proiectul ăsta! Deci nu vă mai las să vorbiți, vă spun sincer... da... supun la vot... 

numai... nu se poate vorbi.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 12, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 85 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 13 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul "str. Argeș" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 7262, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Supun la vot acest proiect... 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Discuții???” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Păi dacă nu vorbiți pe proiect... 

până acum nu ați vorbit deloc pe subiect...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Dar de unde știți ce vreau să 

spun?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Păi am văzut până acum...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule, dar sunteți...” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Îmi citiți gândurile?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Domnule consilier! Da, vă 

rog...” 
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Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Mulțumesc că îmi citiți 

gândurile și mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Vreau să vă readuc aminte tuturor că 

anul trecut pe vremea aceasta, cum a specificat primarul aici de față, am cerut același 

lucru, contractul și mi s-a spus asemenea, în termenul legal îl voi avea. A trecut un an de 

zile și nu îl avem la mapă, așa că îmi pare rău...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Nu sunteți pe subiect...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 13, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 86 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 14 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul "str. Anul Revoluționar 1848" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, 

Parcelele 1351, 1352, 1353, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Discuții?  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 14, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 87 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 15 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul "str. Avântului" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 5597, ce 

aparține domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Discuții?  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 15, și nu se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru, devenind hotărârea nr. 88  

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 16 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul "str. Eroilor" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcelele 8323, 

8344, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Discuții?  

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 16, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 89 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 17 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul "str. Cîmpului" situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 7969/1, 

ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții...?  
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Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 17, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 90 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 18 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul "str. Dinicu Golescu" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, 

Parcela 7685, Tronson 2, Tarla 0, Parcela 7685 și Tronson 3, Tarla 0, Parcela 6792, 

ce aparține domeniului public al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Discuții? Nu mai dau voie, pentru că nu s-a vorbit pe subiect. 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu: “Domnule președinte, fiți atent la 

cine are...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Dar nu vorbiți pe subiect și de 

asta nu vă mai dau cuvântul în primul rând.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 18, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 91 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 19 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul "str. Războieni" situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 118; 21; 

22; 28 și Tronson 2, Tarla 120, ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă.  

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 19, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 92 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 20 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul identificat cadastral cu numărul 64982, în suprafață de 7698 mp., situat în 

Focșani, T 175, Parcelele 9210, 9212, 9213, 9214, 9215, 9220, 9226, 9228, 9229, 

9230, 9231, 9232, 9233 9234, 9235, 9236, 9237, 9239, 9240, 9242, 9243, 9244, 9246, 

9247, 9248, 9249, 9250, 9251, 9252, 9253, 9254, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9261, 

9262, 9273, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 20, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 93 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 21 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul identificat cadastral cu numărul 65004, în suprafață de 14277 mp., situat 

în Focșani, T 176, Parcelele 9275, 9276, 9277, 9278, 9279, 9280, 9282, 9283, 9285, 

9287, 9288, 9289, 9290, 9292, 9293, 9295, 9296, 9297, 9298, 9300, 9302, 9303, 9304, 
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9305, 9307, 9309, 9310, 9311, 9313, 9314, 9315, 9316, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 

9323, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă. 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 21, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 94 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 22 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul identificat cadastral cu numărul 64959, în suprafață de 12299 mp., situat 

în Focșani, T 177, Parcelele 9325, 9326, 9327, 9328, 9329, 9330, 9332, 9333, 9334, 

9335, 9336, 9337, 9338, 9339, 9340, 9341, 9342, 9343, 9346, 9349, 9350, 9351, 9352, 

9353, 9354, 9357, 9362, 9363, 9364, 9365, 9366, 9367, 9368, 9370, 9371, 9372, 9373, 

9374, 9375, 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9388, 

9389, 9391, 9392, 9393, 9394, 9395, 9396, 9397, 9398, 9399, 9545, ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 22, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 95 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 23 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul identificat cadastral cu numărul 64986, în suprafață de 17958 mp., situat 

în Focșani, T 188, Parcelele 10173, 10175, 10176, 10177, 10178, 10180, 10181, 

10182, 10183, 10184, 10187, 10188, 10189, 10190, 10191, 10193, 10195, 10196, 

10197, 10198, 10199, 10202, 10209, 10210, 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 

10217, 10220, 10222, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10230, 10231, 

10232, 10233, 10234, 10235, 10236, 10237, 10239, 10240, 10241, 10242, ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 23, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 96 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 24 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul identificat cadastral cu numărul 64996, în suprafață de 10238 mp., situat 

în Focșani, T 189, Parcelele 10273, 10274, 10275, 10276, 10277, 10278, 10280, 

10281, 10283, 10284, 10286, 10287, 10288, 10289, 10290, 10291, 10292, 10293, 

10294, 10295, 10296, 10297, 10299, 10300, 10301, 10302, 10303, 10304, 10305, 

10306, 10313, 10314, 10315, 10316, 10317, 10318, 10319, 10320, 10321, 10323, 

10325, 10342, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
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Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 24, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 97 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 25 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul identificat cadastral cu numărul 64963, în suprafață de 2883 mp., situat în 

Focșani, T 189, Parcelele 10326, 10327, 10328, 10330, 10331, 10332, 10333, 10335, 

10336, 10338, 10339, 10340, 10341, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 25, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 98 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 26 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul identificat cadastral cu numărul 64974, în suprafață de 9883 mp., situat în 

Focșani, T 189, Parcelele 10243, 10244, 10245, 10246, 10249, 10250, 10251, 10252, 

10253, 10254, 10255, 10256, 10257, 10258, 10260, 10261, 10264, 10266, 10267, 

10268, 10269, 10270, 10271, ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă.  

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 26, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 99 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 27 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul identificat cadastral cu numărul 64981, în suprafață de 7106 mp., situat în 

Focșani, T 190, Parcelele 10343, 10346, 10347, 10348, 10350, 10351, 10352, 10353, 

10355, 10366, 10367, 10368, 10369, 10370, 10371, 10372, 10373, 10374, 10375, 

10376, 10379, 10380, 10383, 10384, 10385, ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă.  

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 27, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 100 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 28 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul identificat cadastral cu numărul 64997, în suprafață de 1047 mp., situat în 

Focșani, T 190, Parcelele 10356, 10357, 10358, 10359, 10361, 10362, 10364, 10365, 

ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 
Dacă sunt discuții? 
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Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 28, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 101 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 29 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru 

imobilul identificat cadastral cu numărul 64977, în suprafață de 9329 mp., situat în 

Focșani, T 190, Parcelele 10387, 10388, 10390, 10391, 10392, 10393, 10394, 10396, 

10397, 10399, 10401, 10402, 10403, 10404, 10405, 10406, 10407, 10408, 10409, 

10410, 10411, 10412, 10413, 10415, 10416, 10417, 10418, 10419, 10420, 10421, 

10422, 10423, 10424, 10428, 10430, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, ce aparține 

domeniului privat al municipiului Focșani; Inițiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 29, și se aprobă cu 12 voturi 

pentru și 6 abțineri din partea următorilor consilieri: Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu 

Ana-Maria, Tănase Neculai, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona și Gheoca 

Corneliu Dumitru devenind hotărârea nr. 102 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 30 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind schimbarea destinației construcțiilor identificate 

cu C1-C10 situate în Focșani, str. Ana Ipătescu nr. 14, ce aparțin domeniului 

public al municipiului Focșani, aflate în administrarea Colegiului Tehnic „Valeriu 

D. Cotea" Focșani, în vederea demolării, deoarece nu mai pot deservi activității de 

învățământ, datorită degradării avansate; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 30, și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 103 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 31 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafață de 311 

mp din domeniul public al municipiului Focșani, în domeniul privat al 

municipiului Focșani;  Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? Da, domnule consilier Gheoca. 

Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “Mulțumesc, domnule 

președinte de ședință. Aș avea o nelămurire. Am citit raportul întocmit de aparatul de 

specialitate, din păcate nu-l am la mine, dar din câte am observat nu... nu am văzut nicio 

bază legală acolo, dacă puteți să-mi dați și mie, să-mi spuneți baza, baza legală pentru 

care se face trecerea că nu... sau e posibil să fi omis eu, să nu fi văzut. Că nu-l am la 

mine acum...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Doamna Amăriuței ne poate 

explica. Vă mulțumesc, domnule consilier. Microfonul, vă rog.” 

Șef Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate, doamna 

Oana Amăriuței: ”Au fost date terenuri, au fost încredințate terenuri către Catedrală, în 

folosință gratuită, au fost 2 hotărâri de Consiliu Local prin care s-au aprobat 

încredințările, terenurile aveau regimuri juridice distincte, domeniu privat, respectiv 

domeniu public. Pentru a putea... pentru ca și Catedrala să uziteze de acest teren 

încredințat în folosință gratuită, trebuie să aibă același regim juridic. Pe domeniul public 
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este ilanienabil, de aceea trecem în domeniul privat pentru a se putea face operațiunile 

tabulare, respectiv să alipească terenul astfel încât să-l poată împrejmui și oricare alte 

chestiuni se mai doresc. Mulțumesc.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “Am înțeles teoria, ca să spun 

așa...” 

Șef Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate, doamna 

Oana Amăriuței: ”213/1998...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “Asta e lege?” 

Șef Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate, doamna 

Oana Amăriuței: ”Da.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “Da... și articolul 10.” 

Șef Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate, doamna 

Oana Amăriuței: ”Da, mulțumesc.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “Nu, nu l-am vazut invocat în 

raportul întocmit de aparatul de specialitate, de asta am... că eu știu asta e altă discuție, 

da?” 

Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: 

”Domnule consilier, este invocat în preambulul proiectului de hotărâre.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “Aaa, deci este trecut în 

preambul acolo, că nu... de asta v-am spus că nu-l am la mine. Deci să înțeleg că au fost 

niște suprafețe de teren, da? Care au fost date din domeniu public...” 

Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: ”În 

raport am văzut că am trecut și adrese de la Parohie și în temeiul art. 10, alineatul 2 din 

care vă spuneam cu privire la domeniul public, am invocat și acest articol, coroborăm cu 

legea 215 si propunem către dumneavoastră aprobarea acestui proiect de hotărâre.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “Și altă întrebare...” 

Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: 

”Poftiți?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Vă rog.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “Trebuie făcută la solicitarea 

beneficiarului ca să spun așa, sau trebuie făcută din oficiu de UAT?” 

Șef Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate, doamna 

Oana Amăriuței: ”Nu știu care-i relevanța...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “Am văzut...” 

Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: ”Atunci 

când s-a cerut, nu s-a aprobat și atunci când nu s-a dorit... s-a aprobat...” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “Eu nu mă refer la ăia... e vorba 

de 2 suprafețe, una mai mică și una mai mare...” 

Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: 

”Discutând ca niște profesioniști, cred că știți ce înseamnă comasarea acestor retenuri... 

sunt mai multe suprafețe de teren în aceeași incintă...pentru a merge la Oficiul de 

Cadastru să-și intabuleze, au nevoie și de trecerea din domeniul public în domeniul 

privat. Ăsta este obiectul proiectului de hotărâre.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “Nu... eu altceva am întrebat...” 

Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: ”Există 

și solicitarea de la Episcopie, de la Episcopie și Parohie, am amintit-o, asta vă 

spuneam... văzând adresa nr. 15/13.02 a Parohiei Sf. Cuvioasa Paraschiva, 
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Arhiepiscopia Buzăului și Vrancea precum și HCL nr. 46 din ianuarie prin care le-am 

dat toată suprafața, propune coroborat cu art. 10 aprobarea trecerii terenului în suprafață 

de ... din domeniu public în domeniu privat.” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “Nu, că mi-a dat senzația că noi 

nu ne-am dat seama sau.. noi UAT, Consiliul Local și ne-au atenționat ei , băi treceți 

terenurile din...” 

Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: ”Există 

o anumită ciclicitate a acestor proceduri. Fără hotărârea de Consiliu Local prin care se 

aproba transmiterea nu pot să fac comasarea. Sunteți de acord cu mine?” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “Păi hotărărea de CL prin care s-

a atribuit a fost în ianuarie, da? Bun.” 

Domnul Secretar al Municipiului Focşani, Eduard-Marian Corhană: ”Era și 

atunci un moment să completăm hotărârea că se trece corespunzător suprafața sau am 

preferat să o facem ulterior... ca urmare a solicitării Parohiei... da? Mulțumesc. 

Domnul consilier Gheoca Corneliu- Dumitru: “A, bun, deci e necesară 

solicitarea Parohiei. Mersi frumos.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Da, vă mulțumesc... dacă mai 

sunt alte discuții...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 31, și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 104 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 32 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 28,00 mp. situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 24, bl. B1, sc. 

3, județul Vrancea, T. 192, P. 10523 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către domnul Nicolae George-Gabriel; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă.  
Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 32, și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 105 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 33 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 49,00 mp. situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 14, județul 

Vrancea, T. 193, P. 10618 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către domnul Radovici Constantin Dan; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 33, și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 106 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 34 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 22,00 mp. situat în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 24, 

județul Vrancea, T. 93, P. 5285 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către domnul Duță Tinel; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 34, și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 107 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 35 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la 
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cumpărarea imobilului -monument istoric Casa Damian, cod LMI VN-II-m-M-

06433 din Focșani, bulevardul Gării nr. 8, aflat în proprietatea domnilor Dimian 

Aura și Dimian Dan Cristian; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 35, și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 108 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 36 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de reîntregire a 

imobilului situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 10, prin alipire a două suprafețe de 

teren aparținând domeniului public al municipiului Focșani, identificate prin CF 

58902 și CF 58903, aferent construcțiilor în care funcționează Liceul cu Program 

Sportiv și Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau"; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Dacă sunt discuții? 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 36, și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 109 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 37 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului 

de uz și servitute asupra unui teren în suprafață totală de 190,00 mp situat în 

Focșani, str. Cpt. Stoenescu T152 și str. Diviziei T153 către SDEE MUNTENIA 

NORD SA - SDEE FOCȘANI; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții? Vă rog, domnule consilier... 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte, deci mi se pare o 

suprafață destul de mare 190 mp oferiți cu titlu gratuit. Vreau să, vrem mai multe 

clarificări vizavi de acest proiect.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Am înțeles, vă rog, doamna 

Amăriuței. Ne-ați explicat și ieri din câte știu...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da, n-am înțeles... ieri nu a explicat mare 

lucru, a zis că nu trebuie să explice...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Am înțeles.” 

Șef Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate, doamna 

Oana Amăriuței: ”Ce să vă zic... se constituie drept de uz și servitute pentru o rețea de 

alimentare energie electrică pentru o construcție bloc de locuințe strada Căpitan 

Stoienescu nr. 22... traseul care e propus este, după cum observați, este anexă la 

proiectul de hotărâre, este propunerea Electrica, acesta este traseul prin care se poate... 

zona în care se poate săpa pentru a fi efectiv realizată această lucrare... că traseul este 

mare sau nu... ziceți-mi ce...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Și ce se întâmplă acolo? Se face un bloc de 

locuințe?” 

Șef Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate, doamna 

Oana Amăriuței: ”Asta este o rețea, proiectul presupune constrituirea dreptului de uz și 

servitute pentru o rețea de alimentare energie electrică pentru un bloc de locuințe, nu se 

construiește un bloc de locuințe.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Să vă întreb... un bloc nou sau pentru 

blocurile care sunt acolo?” 

Șef Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate, doamna 

Oana Amăriuței: ”Este un bloc nou... vreți să mă mai întrebați ceva? Da? Mulțumesc.” 
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Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: ”Mai sunt alte discuții?” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 37, și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 110 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 38 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile 

din domeniul publlic al Statului Român și din administrarea Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. 

Dr. G.K. Constantinescu" în domeniul public al municipiului Focșani; Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

 Dacă sunt discuții... 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 38, și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 111 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 39 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2019, 

pentru repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în conformitate 

cu Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Ailincuței Lauriana, Dimitriu 

Ana Maria, Buzoi Dan, Ungureanu Daniel. 

Dacă sunt discuții... 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 39, și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 112 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 40 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei 

situată în Focșani, str. Ulmului nr. 19, bloc 19, ap. 5 înscrisă în CF 51895-C1-U7 

UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51895-C1-U2 UAT Focșani către domnii 

Gheorghiu Stănel și Gheorghiu Ionela; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Dacă sunt discuții... 

Nu sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 40, și se aprobă în unanimitate de 

voturi, devenind hotărârea nr. 113 

Președintele de ședintă, domnul Ionuț Mersoiu prezintă punctul 41 al ordinii 

de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea raportului Conultării și Informării 

Publicului nr. 102975 din 26.11.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P+2E" - generat de 

imobilul amplasat în Focșani, str. Rarău T. 190, P. 10352, 10353, nr. cad. 60012, 

suprafața terenului = 395,00 mp; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 
Dacă sunt discuții... vă rog domnule consilier. 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Mulțumesc domnule președinte de ședință, 

eu aș vrea să mă adresez domnului Primar pentru că dânsul este inițatorul acestor 

proiecte, deci noi nu că nu suntem de acord cu aceste construcțiile noi în Municipiul 

Focșani, cu dezvoltarea Municipiului Focșani, însă domnule Primar, aceste construcții 

se fac în zone cu restituiri de astea și nu este corect! Deci sufocăm oamenii, eu vă spun 

ce vorbesc oamenii, pe Rarău mai e acolo la un loc de joacă pentru copii, deci Primăria 

ar trebui să dea, ori să-i despăgubească pe oameni, ori să le dea teren în altă parte, deci 

nu se poate! Noi știți că nu corespundem din punctul de vedere al standardelor de spații 

verzi, Focșaniul nu mai corespunde și noi tot ne înghesuim, tot ne înghesuim, tot 
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sufocăm oamenii, se fac tot felul de restituiri de ăstea cusute cu ață alba, deci nu este în 

regulă! Deci dumneavoastră, ca și Primar, ar trebui să, eu nu zic acuma, cine are de 

restituit, trebuie să restituie, dar nu neapărat pe teren acolo, în același loc! Se dă în altă 

parte, li se oferă o sumă de bani, adecvată pentru așa ceva! Eu vă spun spiritul 

oamenilor, focșănenilor, s-au săturat să le crească, deja sunt atâtea betoane de astea, nu 

avem spații verzi avem numai asfaltări de astea și betoane prost reabilitate, nereabilitate 

și tot așa, acuma le mai crește și câte un bloc de ăsta, îi sufocă!”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc domnule 

consilier! Domnule Primar, dacă doriți să răspundeți!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vă mulțumesc! Dacă vă uitați în 

anexele acestui proiect o să regăsiți certificatul de urbanism 1251 din 04 oct 2017 unde 

la regimul juridic al terenului face referire la faptul că această suprafață de teren de 395 

mp proprietatea domnilor Apostu Dumitru, Apostu Mihaela Marcela, a fost obținută în 

baza unui contract de vânzare – cumpărare autentificat din 14 august 2015. 1. Eu nu pot 

și noi nu putem să eludăm legea și să încălcăm dreptul de proprietate al acestor cetățeni, 

este un drept al dumnealor! Modul cum a fost restituită această suprafață de teren nu o 

pot expune pentru că nu o cunosc!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Nu sunt toate din 2015!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dacă în 2015 a fost întocmit actul de 

vânzare – cumpărare, probabil proprietarul care a vândut acestor cetățeni acest teren, a 

obținut în baza unei reglementări, fie printr-o hotărâre judecătorească, incontestabilă și 

irevocabilă, fie în baza unei alte decizii dată de Legea privind restituirea proprietăților 

conform Legii 10/2001! Din punctul meu de vedere, aveți dreptate, dacă mă întrebați 

personal, dar totodată, repet, nu putem încălca dreptul de proprietate al cetățenilor! 

Dumnealor sunt liberi să facă ceea ce consideră, în limita legii și în limita legii se 

aprobă, conform Legii locuinței se aprobă cu, pe baza unui plan urbanistic zonal, ceea 

ce poate să facă sau ceea ce nu pot face pe terenul respectiv, cu toate funcțiunile 

urbanistice, începând de la suprafața ocupată, regimul de înălțime, și așa mai departe. 

Noi nu avem posibilitate, și doar dacă facem un obiectiv de interes local și să demarăm 

o procedură de expropriere care durează foarte mult, consumă foarte multă energie, timp 

și bani! Dacă dumneavoastră considerați că e oportun să declanșăm o procedură de 

expopriere în interes public, trebuie în primul rând să venim cu un obiectiv public 

acolo!“ 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Dar nu sunt toate din 2015!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “ Poftiți? 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Care sunt din 2015, ok, înțeleg!”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule e din 2015, certificatul de 

urbanism e din 2017!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Toate sunt?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “…..!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Aici e vorba de 3 proiecte!” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu nu am semnat, domnule consilier, 

eu nu am semnat de când sunt aici Primar, eu nu am semnat niciun act de restiture, pe 

Legea 10! Toate aceste restituiri s-au făcut în mandatele precedente și s-au făcut, 

bănuiesc, conform legii! Dacă era vreo problemă cu încălcarea legii sigur erau alte 

discuții pe la instanțe sau pe la alte organisme abilitate să cerceteze aceste fapte. Dacă 

dumneavoastră spuneți că e bine să încălcăm un drept constitutional al cetățenilor de a 

nu dispune de proprietate așa cum doresc, îmi pare rău! Veniți cu o propunere!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Trebuie să ținem cont și de cei care stau în 

preajma acestor clădiri! Eu nu cred că, nu zic acuma dumneavoastră, oricui, nu i-ar 

conveni că la un moment dat să apară pe niște fâșii de pământ niște blocuri, le ia 

soarele” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu repet, sunt de acord cu 

dumneavoastră, dar respect toate cerințele legislative pe ceea ce înseamnă construire de 

locuințe colective sau, nu dezvoltă acolo fabrică! E tot un bloc de locuințe colective 

conform prevederilor legale, aceste documentații, până să ajungă în fața dumneavoastră 

au trecut prin analiza comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului formată 

din specialiști arhitecți și știți foarte bine, colegii, dl. Nistoroiu și domnul Radu Nițu și 

doamna Ciocoiaș fac parte din această comisie!”   

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule primar eu vreau…” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “…și au obținut, și toate organismele 

au dat aviz, deci toate autorizațiile, toate avizele impuse prin acest certificat de 

urbanism au fost obținute, altfel nu ajungea în această fază de a fi supus dezbaterii și 

aprobării în eventualitatea în care sunteți de acord, puteți să nu fiți de acord cu acest 

proiect, nu am nimic împotrivă!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Nu suntem de acord pentru că noi ne mai 

gândim și la oamenii ăia din jurul acestor, eu știu concret fiecare parcelă din oraș!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Așa cum am discutat de fiecare data, 

aici discutăm de oportunitatea anumitor obiective și proiecte da?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Nu credeți domnule primar, nu credeți că 

Primăria ar putea să le ofere o alternativă? Să le ofere în altă parte?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dumneavoastră dacă ați avea un 

teren în centru ați renunța în favoarea unei suprafețe la periferie? Întreb!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Păi stați puțin, e în centru, e în centru dar 

nici să sufoci oamenii acolo! Știți că Focșani-ul nu mai corespunde din punct de vedere 

al spațiului verde pe cap de locuitor?”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Știu foarte bine!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Nu mai corespunde! Eu nu zic că- i vina 

dumneavoastră, dar noi ce facem? Noi mergem încontinuare pe ideea asta?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da, dar fiind proprietate privată, și 

chiar dacă își făcea spațiu verde nu era luat în calculul suprafeței totale a localității! E 

proprietate privată, nu este o suprafață verde de utilitate publică! Și nefiind de utilitate 
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publică nu poate fi luat în calculul suprafeței totale a municipalității de spațiu  verde! Că 

așa dacă luăm la nivel de Municipiu avem mult mai multă suprafață de spațiu verde 

decât ar fi necesară 26 mp pe cap de locuitor! Vă dau un exemplu – Unitățile militare, 

au o suprafață de spații verzi imensă dar, din păcate, conform legii, aceasta nu intră în 

suprafața care se calculează pentru a respecta această condiție minima de 26 mp pe cap 

de locuitor. Dacă dumneavoastră, deci, din punct de vedere tehnic, și legal, acest plan 

urbanistic zonal a trecut toate etapele! A ajuns în faza în care dumneavoastră, în calitate 

de reprezentanți ai cetățenilor, decideți dacă este oportun sau nu este oportun să facă 

acest proiect!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Reacția mea este datorită faptului că  

cetățenii din zona respectivă nu sunt mulțumiți de astfel de proiecte!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu sunt de acord și pro!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Asta este reacția, nu de atceva, nu mi s-a 

cășunat mie!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Au fost foarte mulți cetățeni la alte 

proiecte, la acest PUZ nu a venit nimeni! Pentru că …..” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „E vorba despre alt PUZ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Pentru că toate planurile urbanistice 

zonale (dați-mi voie domnule viceprimar) toate planurile urbanistice zonale parcurg 

anumite etape, de informare a publicului, de consultare a publicului, de consultare a 

opiniei publice! Sunt Planuri Urbanistice Zonale la care își exprimă cetățenii opiniile 

pro și contra, sunt planuri urbanistice la care nu-și exprimă nimeni nicio opinie! În cazul 

de față nu și-a exprimat nimeni nicio opinie contra!”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc domnule 

Primar! Vă rog doamna consilier!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule Președinte, 

vroiam să fac referire la cetățenii din zonă care au avut într-adevăr o poziție contrară 

municipalității și mă refer strict la blocul construit pe strada Brăilei, intrare din Strada 8 

Martie, știți foarte bine că acum un an cetățenii acceea au fost prezenți și în sala de 

consiliu.” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Nu vorbiți pe subiect!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Ba da, tocmai, despre asta este 

vorba, și acolo nu s-au respectat nici măcar minime norme de a intra, mașina de 

pompieri cel puțin, dacă s-ar întâmpla un eventual incendiu, deci blocurile sunt efectiv, 

blocul acesta este practic lipit de celelalte existente. Mulțumesc!”  

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc și eu doamna 

consilier! Eu supun la vot acest proiect!” 

Se supune la vot proiectul numărul 41 și se adoptă cu 12 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, 

Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 6 abțineri 
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din partea domnilor consilieri Neculai Tănase, Dobre Claudiu Alin, Gheoca  Corneliu 

Dumitru, Ana-Maria Dimitriu, Drumea Alina Ramona, Laura Mihaela Ciocoeaş 

devenind astfel hotărârea nr. 114    

Se prezintă punctul 42 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

raportului Conultării și Informării Publicului nr. 2225 din 10.01.2019 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire cabinet medical 

și locuință de serviciu P+1” – generat de imobilul amplasat în Focșani, str. Constituției, 

nr. 8A, nr. cad. 10530N, pe terenul în suprafață de 209,00 mp;  Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt discuții? Vă rog 

domnule Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule viceprimar s-a făcut aici o 

afirmație și trebuie să o demontez pentru că, în memoria cetățenilor, dacă ne privesc 

rămân cu o opinie total eronată! Dezinformare specifică PNL! Doamna ex-Udrea, vă 

spun la modul foarte categoric – acel bloc nu putea să fie construit dacă nu avea avizul 

ISU!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule primar și cetățenii au 

spus, că aici erați seara, pe înserat mergeați la lucrări acolo, deci credeți-mă dumnealor 

nu mint! Mai degrabă îi cred pe dumnealor decât pe dumneavoastră! Mulțumesc!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Avizul ISU este obținut conform 

legii! Nu putea să obțină nicio autorizație! Sunteți în eroare, nu știți legislație și 

administrație! Nu putea să obțină autorizație de construire fără să obțină aviz de la ISU, 

este adevărat domnule Arhitect Păduraru?” 

Domnul architect Păduraru: “Da, este adevărat!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Mulțumesc! Este total fals ce spuneți 

dumneavastră că nu pot intra pompierii acolo!”  

Se supune la vot proiectul numărul 42 și se adoptă cu 12 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, 

Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 6 abțineri 

din partea domnilor consilieri Neculai Tănase, Dobre Claudiu Alin, Gheoca  Corneliu 

Dumitru, Ana-Maria Dimitriu, Drumea Alina Ramona, Laura Mihaela Ciocoeaş 

devenind hotărârea nr. 115   

Se prezintă punctul 43 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

raportului Consultării și Informării Publicului nr. 2276 din 10.01.2019 privind 

documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil spații 

comerciale, birouri și locuințe colective S+P+8E+9R” – ce se va realiza în județul 

Vrancea, Focșani, str. Cuza Vodă nr. 63, nr. cad. 53374, pe terenul în suprafață de 

2.092,0 mp; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Se supune la vot proiectul numărul 43 și se adoptă cu 12 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, 
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Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 6 abțineri 

din partea domnilor consilieri Neculai Tănase, Dobre Claudiu Alin, Gheoca  Corneliu 

Dumitru, Ana-Maria Dimitriu, Drumea Alina Ramona, Laura Mihaela Ciocoeaş 

devenind hotărârea nr. 116  

Se prezintă punctul 44 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea fișei 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale realizate în anul 2018 de către 

doamna Pascaru Carmen, consilier juridic gradul I în cadrul Aparatului permanent de 

lucru al Consiliului local al municipiului Focșani; Inițiatori: consilieri locali Mersoiu 

Ionuț, Ailincuței lauriana, Balaban Elena Luminița, Bojoaică Valerica, Mihai Petruț, 

Nedelcu Mihai, Nistoroiu Alexandru, Radu Nițu, Ungureanu Daniel, Iorga Marius 

Eusebiu. 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt discuții? Vă rog 

dooamna consilier Dimitriu!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule președinte, 

vreau să le reamintesc colegilor și mai ales domnule președinte de ședință faptul că de 

fiecare dată când unul din colegii din grupul partidului Național Liberal nu a fost 

prezent la o anumită comisie, nu a fost nici regăsit ca inițiator al proiectului! Vreau să 

vă fac dovada că la acest proiect au semnat numai domnul președinte de ședință 

Mersoiu Ionuț și domnul Viceprimar Iorga, restul nu au semnat și nu pot fi, drept 

dovadă, inițiatori ai proiectului! Mulțumesc!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Este regula de fier a domnului Secretar!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc doamna 

consilier! Dacă sunt alte discuții, dacă nu supun la vot acest proiect!”  

Se supune la vot proiectul numărul 44 și se adoptă cu 16 voturi „pentru” din 

partea  domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, 

Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu, Neculai 

Tănase, Dobre Claudiu Alin, Ana-Maria Dimitriu, Drumea Alina Ramona și 2 abțineri 

din partea  Domnului consilier Gheoca și a doamnei consilier Ciocoeaș                                                         

devenind hotărârea nr. 117    

Se prezintă punctul 45 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic de execuție pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Refacere tâmplărie interioară și exterioară, refacere acoperiș 

corp A” Colegiul Național “Al.Ioan Cuza”. 

 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt discuții? Vă rog 

doamna consilier Dimitriu!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule președinte, 

revin, la fel, cu doleanța, dacă vă aduceți aminte, la fel grupul consilierilor PNL au fost 

membrii ai consiliilor de administrație din diverse unități de învățământ din Municipiul 

Focșani! Evident că nu mai facem parte, la inițiativa primarului  și cu votul majorității, 

dar vreau să vă spun că acest proiect este asumat și este inițiat de primarul Misăilă, care 
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evident, știm foarte bine, a mai furat destule proiecte ale colegilor mei respectiv Alin 

Dobre ...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumesc doamna 

consilier! Nu vorbiți pe subiect!  Nu, dar fără atacuri! Vă rog frumos! Nu, fără atacuri!  

Tocmai ce ați atacat!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Au drepturi de autor?” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: “Ăsta este un atac? Asta este o realitate!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Nu vorbiți neîntrebat domnule 

consilier! Eu supun la vot și gata dacă nu mă lăsați să vorbesc!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Nu se poate așa! Eu supun la 

vot!” 

Se supune la vot proiectul numărul 45 și se adoptă cu 18 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, 

Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și din partea 

domnilor onsilieri Neculai Tănase, Dobre Claudiu Alin, Gheoca  Corneliu Dumitru, 

Ana-Maria Dimitriu, Drumea Alina Ramona, Laura Mihaela Ciocoeaş devenind 

hotărârea nr. 118   

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Ieri în ședința de comisii domnul 

consilier Nițu a recunoscut că ...” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Ce a recunoscut? Am supus la 

vot! Ați votat!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Doamna ex- Udrea, aveți cei 7 ani de 

acasă?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “E frumos cum vorbiți?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu, dar asta este realitatea!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Ar trebui să aveți respect, mai ales că mâine 

este 1 martie!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Mâine e altceva!” 

Se prezintă punctul 46 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 

anexei nr.1 la HCL nr.154/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 

pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE PASAJ CINEMATOGRAF BALADA„ 

cu modificările și completările ulterioare. 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Dacă sunt discuții? Vă rog 

dooamna consilier Dimitriu!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule președinte, 

vreau să readuc în discuție faptul că de fiecare dată sunt modificați indicatorii tehnico – 

economici, evident sumele sunt de fiecare dată umflate și fac referire în felul următor: 

aici, dacă observați, mă rog, au diminuat indicatorii tehnico – economici din HCL 
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460/2018, dar dacă ne uităm referitor la HCL 154/2012 suma este, n-am făcut exact un 

calcul exact, dar cred că este umflată de foarte multe ori!”   

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Aproape dublu!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu este chiar dublu, mă rog, pe 

acolo, da? Deci eu vreau să întreb următorul lucru domnule primar să ne spuneți și nouă 

din 2012 până în 2019 câte studii de fezabilitate ați întocmit și care este suma acestora 

pentru că de fiecare dată veniți cu studii și nimic, de fapt și de drept, nu se întâmplă în 

Municipiul Focșani!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Nu vorbiți pe subiect, vă 

mulțumesc și eu!” 

  Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Nu-mi răspundeți mie, 

răspundeți cetățenilor!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Sunt consilier și am dreptul să cer chestia 

asta nu?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Ați cerut de 100 de ori până 

acuma! Domnul Primar ar vrea să răspundă!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule președinte dați-mi voie, că 

răspund! În primul rând vrau să fac o rectificare! Ideea nu vă aparține domnișoară în 

ceea ce privește refacerea parțială a tâmplăriei la corp clădire anexă A la Colegiul 

Național “Al. I. Cuza.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Suntem la ultimul proiect 

domnule Primar!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “La Colegiul Național Al. Ioan Cuza 

indicatorii au fost aprobați încă din 2013, dumneavoastră nici măcar nu știați ce-i ăla 

Consiliu Local al Municipiului Focșani!” 

 Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Și dumneavoastră știați....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Bineînțeles că știam! Eram 

Subprefect și verificam legalitatea hotărârilor emise! 

În ceea ce privește reabilitarea Cinematografului Balada nu este vorba despre un 

plan, așa cum plastic se exprimă domnișoara ex- Udrea “ 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule Dumbravă, vă rog!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Auziți domnule Primar ați zis ceva de plastic 

și nu-i mai convine!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnilor, la mine în buletin scrie 

Misăilă de când m-am născut!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule primar vă rog frumos 

vedeți-vă de invitația pe care o aveți aici în calitate de Primar și încercați totuși să 

vorbiți pe subiect!” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Ați făcut ceea ce a făcut și doamna 

ex- Udrea!”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc, vorbiți pe subiect vă 

rog frumos pentru că este timpul fiecăruia și a cetățenilor care se uită la noi!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “O să vă dau răspunsul în scris, vreau 

să vă spun că atât timp cât în 2012 s-a făcut un proiect care din punctul nostru de vedere 

nu corespundea și mai mult decât atat a avut loc o evoluție a prețurilor la tot ce 

înseamnă materiale, la ce înseamnă manoperă, clar că dacă scoteam la acestă valoare de 

186 mii lei, cât a fost aprobat în 2012, nu venea niciun constructor să liciteze pentru 

acest obiectiv. Și de aceea a trebuit să reactualizăm indicatorii tehnico- economici astfel 

încât să sperăm că se vor înscrie constructori la această licitație care, vă dau o veste 

proastă pentru dumneavoastră, și o veste bună, sper să nu fie proastă pentru colegi, 

vreau ca luni să fie deja ridicat în SICAP acest proiect, da? Mulțumesc!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ce-i aia SICAP? Explicați-le domnule 

Primar!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: “Vă mulțumesc domnule 

primar, supun la vot acest proiect!” 

Se supune la vot proiectul numărul 46 și se adoptă cu 12 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Ionuț Mersoiu, Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Ailincuței Lauriana, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, 

Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 6 abțineri 

din partea domnilor consilieri Neculai Tănase, Dobre Claudiu Alin, Gheoca  Corneliu 

Dumitru, Ana-Maria Dimitriu, Drumea Alina Ramona, Laura Mihaela Ciocoeaş 

devenind hotărârea nr. 119       

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Ordinea de zi a fost epuizată, 

mai avem ceva până vom ajunge la diverse!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Mai discutăm și declarații politice?”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “La diverse!”   

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „La diverse!”   

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Doamnelor și domnilor consilieri 

vreau să vă aduc la cunotință că avem o ofertă de preț de la lichidatorul judiciar CRIS 

CONSULT SPRL care prin 2 adrese, una din 11 februarie și una din 22 februarie ne 

comunică faptul că putem porni o negociere în raport de aprobare a creditorului garantat 

ipotecar adică S.C. EUROBANK ERGASIAN S.A în calitate de cesionar a 

BANCPOST S.A Municipiul Focșani a terenurilor și clădirilor aflate în proprietatea 

unor firme în insolvență FOCȘANI INVESTMENT SRL și WALLTECH 

ENGINEERING&CONSULTING SRL care dețin în proprietate suprafețele care au fost 

în proprietatea MOPAF - ului. Ne-au prezentat aceste oferte, au fost câteva acțiuni în 

instanță, câteva acțiuni care s-au finalizat din câte ne informează acest lichidator, e 

vorba despre proprietatea FOCȘANI INVESTMENT SRL pe care se află imobilul 

compus din teren intravilan în suprafață de 134 467 mp format din 2 loturi alăturate 

respectiv 128.635 mp și 5.832 mp, de asemeni un alt teren în proprietatea WALLTECH 
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ENGINEERING&CONSULTING SRL se află imobilul compus din teren intravilan în 

suprafață de 57.959 mp având nr cadastral 906/3/2N surafață construită la sol 28.476,46 

mp fiind desfășurată pe mai multe clădiri teren de poartă, și aceste prețuri, deci primul 

pentru FOCȘANI INVESTMENT SRL este de vorba deci de o suprafață totală de 13 

hectare cu o valoare propusă de dumnealor de 3.579.000 EURO + TVA, iar pentru 

terenul deținut de WALLTECH ENGINEERING&CONSULTING SRL în suprafață de 

5.8 hectare, aproximativ, valoarea propusă, de pornire a negocierii de 2.150.000 EURO 

inclusiv TVA. Ne relatează și faptul că aceste terenuri nu mai sunt grevate de alte 

sarcini, în sensul că pot fi dezbătute, fostul MOPAF! O să vă transmitem această 

informare, eu doar am vrut să vă aduc la cunoștință, dacă considerați că este oportun să 

demarăm o procedură de negociere, va trebui întâi să facem pașii legali, să aprobăm un 

proiect de hotărâre de Consiliu Local prin care să fim de acord cu o evaluare a acestor 

terenuri de un expert evaluator și apoi în funcție de prețul stabilit de evaluator să pornim 

o negociere. Este o suprafață care, practic, o suprafață de teren foarte mare, pe de o 

parte, pe de altă parte are un aspect deplorabil, știm foarte bine și din această cauză cred 

că ar reprezenta un obiectiv de interes local, să putem prelua această suprafață și să o 

dăm într-un circuit, să găsim, să avem câteva idei de proiecte, iată aici am putea veni cu 

un buget participativ, în care cetățenii să vină să propună o amenajare acestor suprafețe, 

bineînțeles în situația în care municipalitatea le va lua în proprietate. Ca să vă mai 

subliniez un singur aspect, nu vreau să vă plictisesc, Primăria Municipiului Focșani are 

de încasat de la cele 2 firme o sumă totală de aproximativ 418.000 EURO reprezentând 

impozite și taxe și majorări de întârziere neachitate de către acești debitori. De fapt nu, 

418.000 EURO e de la WALLTECH ENGINEERING&CONSULTING SRL și de la 

FOCȘANI INVESTMENT SRL 255.000 EURO, adică total 674.138,98 EURO. Astea 

ar fi sumele pe care noi le avem de încasat, suntem înscriși la masa credală, dar vă aduc 

la cunoștință faptul că sumele pe care ei le au de achitat și care le are de recuperat 

lichidatorul judiciar sunt mult mai mari, șansa noastră de a recupera aceste sume, este, 

din punctul meu de vedere, infimă! Având în vedere valorile la care au fost propuse spre 

a fi evaluate și vândute aceste terenuri. Pot să vă spun doar atât, că înainte de a se 

declanșa această procedură în instanță, eu am mai purtat niște negocieri cu acest 

lichidator în ideea că la momentul respectiv aveam o opurtunitate de a utiliza bani din 

fonduri europene pentru a reabilita și chiar achiziționa o parte din aceste terenuri. Din 

păcate perioada de depunere a proiectelor a expirat și ca sursă de finanțare în afară de un 

credit, nu cred că vom avea altă posibilitate. Credit bancar! V-am expus această 

problemă, dacă considerați că este oportun să demarăm procedura, vom parcurge toți 

pașii necesari. Cred eu că e de importanță strategică aceast obiectiv și s-ar schimba total 

fața orașului dacă ar fi pus în valoare, cu diferite obiective de interes public și de ce nu, 

pot fi acolo dezvoltate inclusiv parcuri, pot fi dezvoltate, stau și mă gândesc foarte bine, 

unități de învățământ, locuințe, inclusiv, având în vedere faptul că e în apropierea mult 

iubitei și mult stimatei societăți SC ENET SA , acolo se pot dezvolta și anumite 

obiective de interes economic, adică există mai multe variante, important este să… 

Poftiți?”      

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Priamar, vreau să vă întreb și eu 

ceva?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu cred că mase plastice dar cred că 

acolo se pot face, domnul director Merchea, mult stimatul și mult iubitul a venit cu niște 
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propuneri destul de interesante, dacă mă întrebați pe mine, și vă spun doar una din ideile 

dumnealui, este de a face în zonă un depozit mare frig, un depozit mare de legume – 

fructe unde toți producătorii agricoli din Județul Vrancea să poată să-și depoziteze 

legumele și fructele pentru a nu le valorifica sub presiunea pieței atunci când există o 

abundență de asemenea produse pe piață și pot fi păstrate și valorificate etapizat.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule Priamar, pot să spun și eu ceva?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vă rog!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “E toată la MOPAF?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da, mai există o mică suprafață ce 

nu a fost ofertată de acest lichidator dar imaginați-vă că sunt aproape 19 hectare!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Auziți, vreau să vă spun așa, ce a propus 

domnul Merchea e o idee foarte bună, dar nu în mijlocul Focșaniului, mi se pare cea mai 

tâmpită idee să spui ca în mijlocul Focșaniului să faci deposit agro – alimentar. Pe 

centură, în altă parte, în mijlocul Focșaniului faci depozit!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu v-am spus o idee a dumnealui 

pentru a eficientiza activitatea ENET-ului!”   

Domnul consilier Neculai Tănase: “Știți cum se cheamă ăia care au multe 

idei?!” 

Domnul Consilier Emanuel Gongu: “Ideologi!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “E colegul dumneavoastră de partid!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “E favoritul dumneavoastră că 

dumneavoastră l-ați pus director acolo!  Nu l-am pus noi!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu? L-am găsit director!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Dar noi avem ceva domnule primar? nu 

dumneavoastră l-ați pus? Dumneavoastră îi apreciați ideile e cam un fel de Gery așa, vă 

jucați cu el așa îl dați, îl aruncați, ….eu deocamdată i-am cerut demisia domnule primar, 

dar dacă vroiați să-l demiteți îl demiteați, nu? I-am cerut demisia da? de ce nu l-ați 

demis? Că aveți puterea să-l demiteți!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Înscrieri la cuvânt!”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnule președinte stați puțin că 

aicea nu-i chiar așa, trecem peste, că ne grăbim să plecăm acasă! …. Ce ochi albaștri 

aveți…în sfârșit îi văd și eu! Nu i-am văzut astăzi!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule primar eu zic că ar fi 

bine să vă terminați ideile! Mulțumesc pentru complimente, dar haideți treceți o dată la 

subiect!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “V-ați înroșit ca o floare de trandafir! 

Roșu, ca al nostru! Vă mulțumesc! Păi nu că nu-i văd ochii în timpul ședințelor că se 

uită cu spatele la mine! Se uită cu spatele la mine! Referitor la această informare 
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discutăm în ședința următoare, analizați până la următoarea ședință? Vă transmitem și 

apoi discutăm, da? Ok. Bun, deci vom transmite! Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Înscrieri la cuvânt prima dată și 

după aceea ...!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Am terminat cu subiectul ăsta?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Da” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu m-aș fi gândit să facem așa, un gen de 

Iași, ați văzut acolo cum e la Iași, în spatele Palatului Culturii? Ați fost? Deci ceva de 

genul ăsta ar fi fost foarte frumos să facem ..facem în 19 hectare!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Nu mai facem deposit de ăla agro -

alimentar?” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu mi-ar place depozitul ăla! Nu avem 

Pomicola? Nu sunt cei de la Pomicola acolo care au depozite?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “La Iași, din câte îmi aduc aminte a 

fost făcut pe fonduri europene!”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Păi și ce noi nu putem să facem cu fonduri 

europene?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu mai sunt la momentul ăsta!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „La momentul ăsta, dar mai așteptăm, 

deocamdată nici terenul nici măcar nu-l avem!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Vin fonduri de la ruși! Vi acuma de la ruși!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Trebuie achiziționat mai întâi…” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ăsta nu e un proiect care poate să...puteți să-

l faceți și voi! Nu se știe!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Păi, poate facem! Voi n-ați făcut până 

acuma nimic! Noi poate o să facem!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Nu zice nimeni! Voi puteți să faceți multe! 

Voi ați putea să votați și proiectele de modernizări, ați putea să faceți, să votați proiecte 

și pentru autostrăzi!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Da, faceți și voi ceva!”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...să se asfalteze străzile!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Da, faceți și voi ceva!”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ați putea să votați proiectele astea!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Alea de anul trecut, 48 de străzi când le 

faceți? Mai vreți și acuma, anul ăsta altele?”   
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Le facem acuma, în primăvară! În primăvară 

se fac astea! Lumea s-a....” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Așa cu votatul și ca să vă bateți joc de 

oameni!”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnule Tănase, domnule Tănase! Ați 

câștigat...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnu doctor, vezi-ți de Consiliul de 

administrație de la spital de acolo și lasă-ne”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Haideți că sunteți total pe dinafară cu 

consiliul de administrație la Spital!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Ați făcut praf spitalul ăla! Cel mai nenorocit 

spital din România!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „O întrebare...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Ocupați-vă puțin de spitalul ăla și după aia 

vă întoarceți și la chestiile astea mai grele!“  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ați câștigat consursul la Primărie sau tot Ion 

Ștefan vine? Ați câștigat consursul? Că parcă jucați acolo...iepuraș, săgeată, ce sunteți 

acolo?”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule președinte” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Nu trebuie să vă enervați acuma!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule președinte” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Sunt niște oameni în sală care 

vor să vorbească!”   

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Da, tocmai!”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „...europarlamentar...?!” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Domnule viceprimar, vă rog!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Discutați la diverse!” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Spuneți-mi și mie ați câștigat concursul la 

Primărie sau acolo intern?! Sau sunteți săgeată?!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Domnule consilier…dumneavoastră ați fost 

șef la spital, acolo, sunteți și acuma, cine s-ar duce acuma la spital? Toată lumea pleacă 

ba la Bacău, ba la Moinești, cine se duce? Și sunteți de 10 ani acolo în consiliul de 

administrație! Ce ați făcut? Ați nenorocit sptalul!”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dragi cetățeni este ultramodern spitalul, 

habar nu aveți!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Ați căpușat spitalul ăla!” 
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Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Credeți-mă că dacă v-aș explica acuma câte 

realzări au fost făcute și câte echipamente au fost aduse în spitalul ăsta mi-aș pierde 5 

ani din viață să stau de vorbă cu dumneavoastră pe tema asta!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Explicați-le focșănenilor! Aveți curajul să 

ieșiți pe stradă să spuneți treaba asta?”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Ca și iepuraș, spuneți-mi și mie, ați câștigat 

sau n-ați câștigat?” 

Domnul Președinte de ședință Ionuț Mersoiu: „Eu le-am spus doamnă, dar 

uitați că domnul nu are nicio legătură cu realitatea! Dați-i un microfon doamnei, vă 

rog!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Îi dau doamnei... 

dacă tot a luat... Vă rog! Dați-i microfonul doamnei! Vă rog să vă prezentați, doamnă. 

Să vă prezentați prima dată.” 

Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „Sunt mama 

proprietarului Tonu Daniel, care a făcut acte pentru aducerea gazului de la strada Mugur 

34.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Dacă-mi permiteți mie, doamna Tonu? 

Știu foarte bine despre ce este vorba.” 

Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „Păi, dați-mi voie să 

vorbesc!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Lăsați-o să 

vorbească! A stat 4 ore ca să…” 

Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „Domnilor, dar hai să 

vorbim pe rând.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vorbiți doamnă, vă 

rog!” 

Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „Și așa și au venit cu 

prețuri diferite. Am făcut dosarul anul trecut în luna februarie, au plecat o sută și ceva 

de dosare. Un preț de 16 milioane. În luna iunie, ni s-a spus de către domnul consilier 

Gongu, că la al doilea rând de acte, care trebuie făcute, s-a modificat prețul, ajungând la 

32 de milioane. Nu pot să pricep problema asta absolut deloc. De ce vecinul din stânga 

să plătească 16 milioane, eu 32 de milioane, iar un alt cetățean 52 de milioane? Nu știu 

cum să vă spun. Dar haideți să vorbim pe rând.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Veniți mai aproape. Vă rog frumos!” 

Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „Și problema asta nu 

poate s-o rezolve nimeni, decât domnul Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Deci doamnelor, domnilor 

consilieri.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Un pic de liniște, vă 

rog!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu știu că vreți să vă arondați niște 

votanți, domnul consilier, dar aici vorbim despere administrație.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Asta înseamnă să ajuți oamenii, domnule 

Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă mulțumesc!” 
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Domnul consilier Emanuel Gongu: „Pe mine mă sună zilnic acești oameni.” 

Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Domnul consilier, vă rog frumos! Voiam să 

vă spun și de ce votez.” 

Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „Măi oameni buni, 

lăsați-l pe domnul Primar să explice.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule consilier, doamnelor și 

domnilor, inițiativa de a aduce... Rețineți! ... magistrala de gaze, îmi aparține.” 

Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „Da. Știm. Și asta-i o 

treabă foarte bună.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „De la magistrală, la branșament se 

ocupă Distrigaz Sud. Este o firmă privată, care-și face politica de prețuri. Noi nu putem 

interveni. Noi am intervenit doar pentru magistrală. Este vorba despre conducta 

principală, care trece prin tot cartierul Laminorul, iar de la conducta principală până la 

dumneavoastră în curte, în casă.” 

Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „Nu în curte, în casă. 

Până la poartă.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Până la poartă. Păi este branșamentul 

pe care dumneavoastră trebuie să-l suportați, că asta-i prevăzut de către acest operator. 

Iar mai mult decât atât, este vorba despre un branșament pe care dumneavoastră îl veți 

face în urma evaluării. Eu vreau să vă spun că, Primăria Municipiului Focșani a 

suportat... cât doamna Grosu? Sau doamna Costin? Din valoarea conductei? 4 miliarde 

jumătate din 4 miliarde 900, cât a costat întreaga conductă. Deci noi am suportat 90%, 

Primăria Municipiului Focșani a suportat 90% pentru conducta principală. În momentul 

în care, noi am făcut discuțiile și v-am anunțat pe toți cetățenii, de acolo din zonă să 

veniți să depuneți documentația și să faceți cereri. Astea erau prețurile, de 16 milioane, 

sau cât ați spus dumneavoastră. Ulterior, dumnealor au crescut tarifele. În politica de 

tarifare a lor, noi nu putem să ne implicăm.” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Eu vreau să vă spun că, cererea a fost de la 

început făcută. Dumneavoastră ați făcut ședință și ne-ați chemat pe noi și ne-ați spus 

pompos, că și noi o să fim branșați, iar acum cei de la Distrigaz... Noi acolo nu avem o 

sută de metri. La mine sunt 130. Ei acolo au făcut pentru un cost de 100 de metri, la 19 

mii și ceva. Totuși.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi și conducta principală pe la ce 

distanță trece de poarta dumneavoastră?” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Eu vreau să zic că noi acolo suntem... ne-

am putea branșa cel puțin 4 persoane din același branșament, iar ei au făcut separat. Mie 

mi-a venit 190, vecinilor Danciu 80 și ceva sau 60 și ceva. La fiecare în parte a venit o 

altă valoare. Înțelegeți? Mi se pare că ori n-au judecat în momentul...” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bun. Eu pot doar atât. Să fiu un 

mediator între dumneavoastră și Distrigaz.” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Exact. Asta ne dorim și noi.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Îi vom chema și discutăm, soluțiile 

pe care le-au propus, în față. Eu n-am știut despre această situație până astăzi, da?” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Eu am venit la doamna Adriana, cu care 

dumneavoastră ați venit în ședință și m-a trimis direct acolo, la Distrigaz.” 

  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Asta am spus-o și eu.” 
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 Cetățean al municipiului Focșani: „Dar pentru chestia asta nu se poate respecta 

niciun fel de lege? Întreb și eu. Dar este prima oară...” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule, noi am dat subvenții 

pentru conducta principală.” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Ați spus că demarați acest proiect. Noi am 

depus cerere. Dacă eu sunt prinsă în prima parte de proiect, vi se pare normal ca să fiu 

prinsă cu valoarea respectivă?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna Costin. O să am rugămintea 

la dumneavoastră, să-i invităm pe reprezentanți, să purtăm o discuție să vedem care sunt 

principiile, pe baza cărora ei au stabilit aceste costuri. Dacă doamna spune că ar putea fi 

un branșament la patru, atunci s-ar diviza aceste cheltuieli și ar veni mult mai mici. S-ar 

împărți, dar important este...” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Consider că este o singură rețea prin care... 

Eu v-am adus aici și o schiță prin care să puteți vedea, că noi ne putem branșa mai 

mulți. Aici este Danciu, aici e Stan, aici sunt eu și aici e David. Suntem patru pe același 

branșament, iar ei leagă așa. Și pe mine mă leagă așa.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Depinde unde a indicat fiecare 

locurile de branșament, doamnă. Dar putem discuta. Haideți să ne întâlnim cu toții, 

stabilim o zi, când pot veni și dumnealor. Să veniți și dumneavoastră și discutăm cu toții 

concret pe schiță.” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Eu am adus actele, le-am și trimis și la 

doamna de la ANRE. A zis în felul următor, că le e mai ușor să branșeze așa decât să 

vină din aceeași rețea. Nu înțeleg de ce.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă există o altă soluție tehnică, n-

am nimic împotrivă să o aplicăm pe cea mai avantajoasă pentru toată lumea. Sigur că 

da.” 

 Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „Păi dumneai poate să 

facă gardul de la branșament… dar dacă gardul meu este aici și țeava trece aici, vecinul 

din partea asta are 16 milioane, eu am 32 de milioane și celălalt 16. Dar de ce?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă, nu-i adevărat. Este vorba 

de momentul în care s-a aprobat cererea dumneavoastră. Vecinii dumneavoastră...” 

 Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „A fost în februarie.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Noi am transmis toate dosarele 

odată. Dumnealor le-au luat, le-au verificat și le-au analizat etapizat. Aici este într-

adevăr o problemă. Că nu au luat în ordinea cronologică a transmiterii datelor. Dacă era 

așa...” 

 Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „Mie mi-e frică că s-a 

făcut ceva… nu la dumneavoastră, la dosare ori au pierdut hârtii.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu s-a pierdut nicio hârtie. Toate 

dosarele au fost transmise. Este o societate privată. Eu nu pot. Repet. Decât să fac o 

mediere între dumneavoastră și dumnealor. Să purtăm o discuție și să vedem...” 

 Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „Domnul Primar, dar 

când vin domnii de la Distrigaz, nu se poate să venim și noi?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ba da. Vă invităm și pe 

dumneavoastră. Asta voiam să vă spun.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Lăsați-ne niște 

numere de telefon, vă rog!” 
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 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Bratu, vă rog frumos să 

colectați toate informațiile și vreau să programați pentru săpămâna viitoare o întâlnire. 

Păi dacă... Au probleme diferite, doamnă. Să vină fiecare. Rugămintea mea este să 

convocați toți cetățenii, care au aceste probleme cu devizele și documentația, care au 

fost transmise de Distrigaz, să discutăm punctual pentru fiecare în parte. Sunt de acord 

cu dumneavoastră. Săptămâna viitoare, veți fi anunțați când vom avea o întâlnire cu 

reprezentanții de la Distrigaz.” 

 Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „Da, domnul Primar. 

Vă mulțumesc frumos!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și noi vă mulțumim mult! Ne cerem 

scuze pentru chestiunea asta, dar nu depinde de noi.” 

 Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „Domnul Primar, 

până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Te fac praf. Așa se întâmplă. Cetățeanul care a 

făcut hârtia de la mine până la ăla… ce e între mine și între el…care-i diferența?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Aveți dreptate aici.” 

 Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „Eu am două 

picioare, el tot două picioare.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu cred... Este vorba de perioadă. 

Vecinii dumneai au primit în luna februarie avizul de branșare și pe urmă în luna iunie, 

după ce au modificat tarifele, au transmis altora și au calculat cu noul tarif. Poftiți? Da. 

Bun. Mulțumesc!” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Mulțumesc, domnule 

Președinte!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și noi ce vină avem? Noi cu ce 

putem interveni? Dacă aveți vreo idee? Spuneți!” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Problema este că s-a promis aiurea 

oamenilor și oamenii au stat cu… asta a fost.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Tănase, ce s-a promis? S-a 

promis și s-a făcut.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „S-a promis oamenilor. Și ce-a fost?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamnă, n-am promis că aducem 

conducta principală?” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Lăsați domnule cu conducta principală, că 

aia e prin tot orașul. N-ați adus nimic. Domnul Primar, lăsați cu promisiunile! Haideți să 

rezolvăm ceva. Haideți să facem ceva. Haideți să ne întâlnim cu oamenii. Când vă 

hotărâți, să vă întâlniți cu oamenii ca să intermediați această discuție?” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Săptămâna 

viitoare.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Păi vorbiți concret, clar. Numai… 

promisiuni.” 

 Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „Nu vă mai certați! 

Pentru prima dată am venit la ședință, dar să știți că nu e frumos.    Ascultați-i pe domnii 

Primar și Secretar.” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Domnul Primar este invitat, 

stimată doamnă. Din păcate, el trebuie să ne asculte pe noi.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Bravo, doamnă! 

Chiar felicitări! Luați exemplu de la oameni!” 
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 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „De câte ori am fost în cartier? De 

câte ori ați venit aici și ați discutat problema?”  

 Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „Nu. E prima dată.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „De câte ori am venit eu în cartier și 

de câte ori ați venit aici pentru această problemă?” 

 Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „Niciodată.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu pe problema dumneavoastră 

personală, ci pe problema tragerii conductei de gaze.” 

 Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „Nu am venit.” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „De trei ori.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Doamna vă poate confirma. De trei 

ori. Mulțumesc!” 

 Cetățean al municipiului Focșani, doamna Finița Tonu: „Eu nu am venit aici, 

pentru că n-am știut. Acum mi-a spus să vin, acum am venit.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă mulțumim 

doamnă! Poate au înțeles și domnii de la PNL într-un final.” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Deci îmi dați voie, domnule 

Președinte?” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Da. Vă rog!” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Da? Mulțumesc! Voiam să fac o 

precizare. Referitor la faptul că, dacă v-aduceți aminte, în ședința din ianuarie, dacă nu 

mă înșel, domnul director de la S.C. Parking, domnul Statache, a avut o ieșire, nu 

tocmai normală, în ședința de Consiliu Local. Și grupul PNL i-a cerut demisia și aș vrea 

să știu în ce stadiu este. Și-o pregătește? Durează mult să scrie? Ca să știm ce se 

întâmplă odată. Mulțumesc frumos!  

O altă problemă, pe care vreau s-o ridic la Diverse: Cetățenii de pe strada Ghinea 

Dorinel au rugămintea să li se comunice, cum faceți cu acele fluturașe prin tot orașul, 

domnule Primar, cum anume va arăta parcarea dumnealor, după reabilitarea străzii. Nu. 

Dacă mă lăsați să continui... În spic, pe marginea drumului, una în spatele celeilalte 

mașini, adică să-i spuneți modalitatea, în care parcarea va fi trasată acolo și să-i 

informați. 

Iar 3, pe strada Unirea Principatelor, începând de la numărul 9 până la numărul 

17, aproximativ, C.U.P. a avut lucrări la rețeaua de apă rece, la conductele de apă rece, 

din spatele blocurilor și acolo s-a distrus tot terenul, parcările, spațiul verde, care mai 

era și după trei săptămâni de la încetarea lucrărilor, acolo arată într-un mod deplorabil și 

atunci aș vrea să... Cetățenii ar vrea să știe, când se va reface parcarea, spațiul de acolo 

pentru că e pământ, deja e primăvară. Vor veni ploile și vor fi diverse probleme acolo. 

Mulțumesc!” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Aș vrea să ridic și eu câteva probleme pentru 

cartierul Mîndrești. Prima problemă ar fi, aș vrea să primesc în scris, locul de joacă 

pentru copii de la stadion, inclusiv în ce stadiu se află stadionul. 

 Trei, de mâine începe martie, l-aș ruga pe domnul Primar și e și domnul Vulpoiu 

aici, să încercăm pe străzile, care sunt micuțe, bucăți adică, Eternității, Drumușor și 

Islaz, care-s pietruite, să le îndreptăm un pic, după perioada asta de iarnă. 

 De asemenea, cu gazele, aș vrea să-i informez pe domnii consilieri și pe cei 

prezenți în sală, că și la Mîndrești sunt peste 110 cetățeni, care și-au manifestat dorința 
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să se introducă gaze. La fel sunt probleme, dar nu din partea Primăriei, din partea 

Distrigaz, Engie Franța, unde ne iau pentru tot felul de situații, bani de la cetățeni.  

  De asemenea, aș vrea să spun și să apreciez, preocuparea celor de la D.D.S.P. 

Vreau să vă spun, că aproape zilnic, se mătură în cartierul Mîndrești și s-a început la 

întreținerea pomilor mai demult și au intrat foarte bine în vegetație și sperăm să 

continuăm întreținerea străzilor și a trotuarelor, care sunt în cartier.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă–mi permiteți? Haideți că vreau 

să-i răspund domnului. Pentru locul de joacă, avem deja contractul finalizat. Vom intra 

cu... Spun azi în premieră. Va fi publicat, începând cu orele 18,00 – 19,00. Se va publica 

pe site-ul Primăriei, proiectul de hotărâre, privind utilizarea excedentului anului 2018, în 

vederea semnării contractului de execuție, a acestui loc de joacă. Avem asigurări din 

partea celui, care și-a adjudecat licitația, ca până la data de 1 iunie, acest loc de joacă va 

fi finalizat. Dacă se semnează în termen contractul. Nu așteptăm aprobarea bugetului de 

către domnul Președinte Iohannis. Noi mergem mai departe și ne facem treaba pe baza 

excedentului.  

 De asemenea, pentru stadion, suntem în faza în care, DALI-ul a fost adjudecat de 

către o societate comercială. Se lucrează la această documentație de avizare a lucrărilor 

de intervenție. 

 Pentru străzile, care mai sunt de pământ în acest cartier, de piatră, de asemenea, 

se lucrează la documentația de avizare a lucrărilor de investiții. Aceste lucrări vor fi 

finalizate în cel mai scurt timp, după care se va scoate la licitație proiectarea tehnică cu 

execuție, deci lucrăm pentru a asfalta și aceste străzi.  

 În ceea ce privește, mai spuneați dumneavoastră, gazele. La gaze, avem o 

problemă și aș vrea să o comunic tuturor cetățenilor. Am primit un răspuns din partea 

operatorului de gaze, că pe acest teritoriu administrativ al municipiului Focșani, cartier 

Mîndrești, dumnealor nu dețin licență de operare emisă de ANRE. Am făcut o 

corespondență cu dumnealor, din păcate nu am primit până în acest moment, niciun 

răspuns, care să confirme dacă au sau nu licență. Pentru a obține această licență, trebuie 

să urmeze o procedură și s-ar părea că va fi un impediment, nu foarte mare, dar nu se va 

realiza atât de repede pe cât ne-am dori noi. Așa cum s-a întâmplat cu cartierul 

Laminorul, pentru strada Panduri, strada Aleea 1 Iunie, nu, Aleea Căminului, unde 

avem anul acesta, de fapt anul trecut pe Panduri și pe Aleea Căminului, au fost 

introduse conductele de gaze. Da. Vă rog!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă rog!” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Deși noi cartierul Mândrești suntem 

cartierul acestui oraș trebuie să beneficiem de un trai mai dezvoltat. Deci, stăm la 

blocuri, ne încălzim cu lemne. Să cari lemne de jos de la subsol, până la etajul 2, nu mi 

se pare corect. Deci de 30 de ani, nu s-a putut finanța... a fost un proiect de lege, prima 

dată cu aprobarea a 3 miliarde de lei... costa această aducțiune de gaze, prima etapă, 

până dincolo de școală. Nu s-au găsit... domnul cel Mare, fostul comandant de la 

pușcărie, a spus că subvenționează lucrarea cu un miliard. Mai trebuia ca Primăria să 

pună 2 miliarde. Nu s-a vrut. Deci e rea credință, pentru aducerea acestor gaze în acest 

cartier.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul, ați înțeles ce am explicat 

mai devreme? Am făcut comunicare cu... Deci noi avem disponibilitatea să alocăm 

suma necesară. Am făcut inclusiv calcule pentru a aloca suma necesară. Avem toată 
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disponibilitatea. Engie ne-a răspuns. Deci Distrigaz ne-a răspuns foarte clar, din cauza 

faptului că ei nu au licență...” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Domnul Primar, de 30 de ani,     nu s-au 

adus gaze în acest cartier. De abia s-a băgat apă și canal.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Noi vrem să aducem gazele acolo. 

Nu ține de noi.” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Nu ține de dumneavoastră... Dar noi să 

plătim taxele și impozitele, ca și cel din centru.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu le plătiți ca și cei din centru. 

Haideți să fim realiști.” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Cum să nu? Eu plătesc 140 lei impozit.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sunteți în altă zonă.” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Nu. Eu am plătit 140 lei impozit, în 

ianuarie.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnule cetățean, îmi cer scuze! Eu 

v-aduc la cunoștință și vă pun la dispoziție toată documentația  și corespondența pe care 

noi le-am făcut cu Distrigaz.” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Nu avem nevoie de vorbe, avem nevoie de 

fapte.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vom face fapte dacă ne permite...” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „De 30 de ani de zile, tot ni s-a promis. C-o 

să vă aducem... Că o să vă dregem... Au trecut 30 de ani.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu ține de noi. Înțelegeți odată 

pentru numele lui Dumnezeu.” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „De ce s-a întocmit proiectul ăla de lege, 

care costa 3 miliarde?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Când domnul meu? Nu eram eu 

aici.” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Pe timpul domnului Decebal Bacinschi, a 

fost proiectul. De ce nu s-a continuat?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Așa... Și? Nu cunosc acest motiv.” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Haideți, domnul Primar, nu suntem la 

grădiniță. Mi-a făcut plăcere să vin în seara asta la această ședință a Consiliului Local. 

Este prima oară când particip. Ați dat dovadă de un circ aici. Că ăia sunteți majoritatea, 

că ăia sunteți minoritatea. Am să le spun la toți cetățenii, ceea ce se practică aici, în 

ședințele astea locale. Nu este frumos!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi cine sunt instigatorii, domnul 

meu?” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Poftim?” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ați înțeles din ședința asta cine sunt 

instigatorii? Cine este împotrivă?” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Am văzut de la început ședința. Dați dovadă 

dumneavoastră, că sunteți majoritate.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Noi am votat toate proiectele. Azi în 

ședință, au trecut proiectele datorită majorității, că dacă ne luam după opoziție, nu trecea 

niciun proiect. N-au votat niciun proiect.” 
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 Cetățean al municipiului Focșani: „La consfătuirea pe care ați avut-o cu 

cetățenii, în cartier, astă toamnă, v-am rugat să veniți, să trimiteți pe cineva, ca în urma 

PIDU-lui, care a avut loc în acest cartier, a rămas ici-colo, câte un bloc de beton, câte un 

rest de bancă din beton și am rugat să trimiteți pe cineva, să ne eliberați de acestea.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și ce, n-a venit Direcția de 

Dezvoltare?” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „N-a venit nimeni. Și la ora actuală...” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Poftiți?” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Și la ora actuală este în fața grădiniței un 

bloc de beton, fost din ăla picior de bancă... e și acum. Bolovanii sunt tot acolo lângă 

containere. Ați venit, ați adus două containere din alea mari, le-ați trimis în boscheții ăia 

acolo, când pista de gunoi e frumos betonată, de care se putea folosi. Nu s-a vrut.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Care pistă de gunoi, domnule? Ce 

pistă de gunoi?” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Fosta pistă a containerelor de gunoi e 

betonată. Venea frumos mașina. Au adus cele două containere mari, pe care    le-am 

cerut pentru hârtie și plastic. Le-a aruncat în boscheți, lângă un bloc, acolo. Deci nu se 

face așa treaba. A venit și le-a aruncat. Și v-am rugat pe dumneavoastră personal. Eu v-

am rugat, domnule Primar.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și nu le-am trimis? Dacă ăia de la 

CUP nu-și fac treaba cum trebuie.” 

Cetățean al municipiului Focșani: „Și v-am rugat.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnul Vulpoiu, vă rog să le 

montați mâine.” 

Cetățean al municipiului Focșani: „Și i-am rugat și pe cei de la spații verzi, să 

ne îndrepte și nouă restul ăla de gazon, în fața blocurilor, că ne-ați luat spațiul verde, și 

așa a rămas. Puteți să veniți să vedeți. Arată blocurile ca după revoluție. A mai făcut un 

moș o grădină acolo, în fața blocului, în fața dispensarului. Nu se face așa ceva. Haideți 

să dăm... Dacă e cartierul orașului, haideți să-i dăm o față.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Adică cartierul Mîndrești arată 

deplorabil? Cum arăta domnule, cartierul ăla înainte de PIDU?” 

Cetățean al municipiului Focșani: „Cum arăta? Am poze acasă și vă aduc 

pozele.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Arăta mai frumos atunci, decât 

acum, de când e asfaltat?” 

Cetățean al municipiului Focșani: „Am poze.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cu cât v-a plătit Ion Ștefan, să veniți 

în seara asta în ședință? Haideți, vă rog frumos! Mulțumesc!” 

Cetățean al municipiului Focșani: „Domnul, vă rog frumos! Când promiteți la 

cetățeni ceva, țineți-vă de cuvânt!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul Primar, dacă vă critică cineva, 

gata.” 

Cetățean al municipiului Focșani: „Eu n-am venit aici să vă critic. Eu am venit 

să-l completez pe domnul consilier, că a spus că vine și face. Veniți și dumneavoastră în 

parcare, să vedeți cum stă gunoiul în fața blocurilor.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Oamenii au început să strige, domnule 

Primar.” 
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Domnul consilier Radu Nițu: „Cine aruncă gunoiul, nu tot ăia de la bloc? 

Domnul Neagu, dumneavoastră, ne cunoaștem destul de bine, vă știu cine sunteți, 

problema este că tot timpul a fost preocupare să se facă ceva în cartierul Mîndrești.” 

Cetățean al municipiului Focșani: „Ați spus că vin cei... și fac curățenie. Unde-i 

curățenia, domnule? Să vedeți ce mizerie e în stația de autobuz.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: „Cine face mizeria asta în stația de autobuz?” 

Cetățean al municipiului Focșani: „Cine? Dumnezeu aduce hârtiile, frunzele...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Tot voi domnilor 

faceți mizerie. Cetățenii fac mizerie, nu cade de sus.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Lasă că vin eu mâine în cartierul 

Mîndrești, să văd dacă e așa cum spuneți dumneavoastră.” 

Cetățean al municipiului Focșani: „Domnule, chiar vă aștept, spuneți-mi ora.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mergem împreună în cartierul 

Mîndrești.” 

Cetățean al municipiului Focșani: „Vă prezint toate neregulile din cartier.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Și pe urmă să vedem cine pierde 

pariul cu dumneavoastră. Da. Bine. Mulțumesc!” 

Cetățean al municipiului Focșani: „Da. Sunt dispus să vă aștept. Să știți. Numai 

să spuneți ora, să vă aștept. Mulțumesc de înțelegere!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Domnul viceprimar 

Iorga, vă rog! Cum doriți.” 

Cetățean al municipiului Focșani, Irina Porosnicu: „Am un pic emoții. E 

prima oară când vin aici. Fac parte din partidul PNL. Sunt membru. Nu m-au pus ei să 

vorbesc, în seara asta. Nu trebuia? Am un pic emoții, pentru că sunt așa un pic mai 

emotivă de felul meu. Vă mulțumesc că știați. Deci hai să vă spun. Prima mea impresie, 

pe care am văzut-o aici când am venit și m-am așezat jos. Partea aceasta în care este 

populația, arată jalnic. În partea în care sunteți dumneavoastră, aveți scaune foarte 

confortabile. Eu, pe domnul Primar, domnul Misăilă, l-aș provoca, dacă ar dori luna 

viitoare, să stea două ore pe scaunul acela.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Uitați doamnă, proiectul sălii, cum 

vă arăta, pe care colegii dumneavoastră din PNL, nu l-au votat. Da. Este proiect.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Va arăta. Așa ați spus că va arăta 

și municipiul Focșani.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Va arăta sala. Avem proiectul gata. 

Vom scoate la licitație, imediat după ce se adoptă bugetul pe care Iohannis al vostru nu 

l-a votat.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Iohannis este președintele 

României, domnule Primar.” 

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu-l recunosc. Nu l-am votat.” 

Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Imigrați din țară dacă    nu-l 

recunoașteți. E alegerea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru asta!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Mai aveți de spus 

ceva, domnișoară? Ați văzut, avem proiect, da? Avem proiect la sala aceasta. Avem 

proiect făcut. Colegii dumneavoastră s-au opus, să știți.” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Auziți doamnă, nu vă supărați!” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Sunteți bucuroși?” 
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 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu vă garantez, eu sunt garantul 

dumneavoastră. Intrați de mâine în PSD ca să se facă treabă. C-ați văzut, că la noi se 

face treabă.” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „PSD, care nu o să mai existe 

într-un an sau cum?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Vă primim la noi în PSD și n-o să mai fiți 

dezamăgită. Taci măi oleacă!” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Sunteți un partid, care nu va mai 

fi la anul. Despre ce vorbim?” 

 Cetățean al municipiului Focșani, Irina Porosnicu: „Eu am vorbit cu foarte 

multă lume.” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Eu v-aștept la PSD, că am văzut că 

dumneavoastră aveți idei și sunteți ok. Veniți la noi, că ăștia oricum nu votează și n-o să 

fiți niciodată mulțumită.” 

 Cetățean al municipiului Focșani, Irina Porosnicu: „Nu ați înțeles. Eu am 

vorbit cu toată lumea și s-a săturat de PSD. Adică lumea nu mai vrea PSD. Ați promis 

prea multe, sunteți de 20 de ani la putere și nu ați făcut nimic. De ce râdeți domnul 

Misăilă?” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Râde, doamnă pentru că spuneți numai 

prostii, pentru că voi cei de la PNL v-ați opus la toate proiectele. De aia râdem. Râdem 

de voi, care nu sunteți în stare să votați un proiect. Nu suntem. Vedeți că nu înțelegeți 

nimic? Vedeți că sunteți manipulați?” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul doctor, la spital nu s-a opus 

nimeni.” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Dacă ați fi fost majoritari, nici nu-i mai 

interesa, dacă ei mai erau în sală.” 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „Domnul doctor, stați mai calm!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Declar ședința 

închisă. Mulțumesc!” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Doamna Ailincuței, doamna 

Lupu, doamna Balaban, sunteți 12.” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă rog! Stați că 

mai este un domn. Spuneți, vă rog!” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Dați-i microfonul domnului!” 

Cetățean al municipiului Focșani, Cristinel Postolache: „Domnule Primar, 

domnule Președinte, domnilor consilieri, onorată instanță, am onoarea să vă salut! Mă 

numesc Cristinel Postolache.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Vă rog!” 

Cetățean al municipiului Focșani, Cristinel Postolache: „Avem și noi o 

problemă. Distrugerea unui spațiu verde și transformarea ilegală a acestuia în parcare de 

către Parking SA și vreau să vă spun că acel loc, nu apare pe site-ul oficial al acestei 

societăți Arhitect Mincu, numărul 1, în partea frontală a blocului la mai puțin de 5 m de 

peretele din față al imobilului. Ceea ce nu este normal.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Așa. Ce s-a întâmplat? Ce anume s-a 

întâmplat? Explicați.” 
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Cetățean al municipiului Focșani: „S-a amenajat peste noapte un loc de 

parcare. Nu s-a organizat absolut nimic. Legislația Parking spune că, trebuie consultată 

asociația de proprietari pentru a se transforma un spațiu verde în loc de parcare.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu se poate transforma spațiul verde 

niciodată în parcare.” 

Cetățean al municipiului Focșani: „Eu vă spun ce scrie în documente.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu vă spun altceva doamnă. Am 

înțeles despre ce este vorba.” 

Cetățean al municipiului Focșani: „Ne-am trezit la un moment dat, cu o 

persoană dintr-un alt imobil, care peste noapte a obținut un loc de parcare, exact în 

partea frontală a blocului nostru.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu cred că a obținut.” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Vă rog să mă credeți!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Stimate domn, haideți...” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Eu pot veni în întărirea a ceea ce 

spune…” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnișoară, nu vi s-a dat cuvântul, 

dați-mi voie să vorbesc!” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Lăsați-l să 

vorbească!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mi s-a adresat mie, nu 

dumneavoastră.” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „Cine sunteți dumneavoastră să vorbiți, când i 

s-a adresat domnului Primar?” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Să-l lăsăm pe 

domnul să vorbească, domnilor consilieri. Vă rog!” 

 Domnul consilier Mihai Nedelcu: „ Lăsați-l să vorbească cu cetățenii!” 

 Cetățean al municipiului Focșani, Cristinel Postolache: „Vă rog, să ne spunem 

și noi problema, problema cetățeanului. Nu e problema partidului. E problema 

cetățeanului.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cine vreți să vă răspundă?” 

 Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Ionuț Mersoiu: „Domnul Primar 

vrea să vă răspundă.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cui v-ați adresat, stimată doamnă?” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Dumneavoastră. Am și audiență către 

dumneavoastră. Și la DSP și la… Peste tot am făcut.” 

 Domnișoara consilier Ana - Maria Dimitriu: „Și n-ați primit-o în audiență.” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Nu, că de abia am făcut solicitarea. Am fost 

la domnul de la Parking.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „V-ați adresat mie sau Consiliului 

Local?” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Dumneavoastră, personal.” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Sărut mâna! Deci eu trebuie să vă 

răspund. Îmi permiteți să vă răspund?” 

 Cetățean al municipiului Focșani: „Da. Vă rog frumos!” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă spun clar că Parkingul nu vine să 

monteze plăcuțele. Este posibil să fie un abuz din partea acestui cetățean, cu montarea 
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acestei plăcuțe. Mâine va verifica Poliția Locală, împreună cu reprezentanții 

Parkingului. Dacă acest loc a fost atribuit de către Parking, eu îi cer demisia mâine 

acestui director de la Parking, dacă a fost amenajat un loc de acest gen. Dar eu sunt 

convins... astăzi, am mai avut o situație similară, de aceea spun foarte clar, în care mi-au 

sesizat niște cetățeni, că pe strada Cuza Vodă, numărul 42 C, scara 1 bis și au fost acolo 

și au constatat același lucru. Cetățeanul a obținut această plăcuță fraudulos.Rețineți! 

Fraudulos!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „A venit și a pus plăcuță unde a 

considerat el de cuviință. Nu cred eu vreodată că cei de la Parking au amenajat spațiul 

de parcare pe spațiul verde. Punct”.  

Cetățean al municipiului Focșani: „Ce pot să vă spun este că am fost la Parking 

...”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Drept pentru care voi lua această 

problemă și mâine dimineață aveți cuvântul meu de onoare vor fi prezenți cei de la 

Poliția Locală împreună cu Parking acolo, să constate”.  

Cetățean al municipiului Focșani: „Vă rog frumos să soluționați”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumesc. Deci așa se rezolvă o 

problemă ... nu ne ducem acuma și facem tot felul de acuzații că nu știu ... dacă ... s-a 

constatat că a atribuit Parking-ul acest loc de parcare cu atât mai mult dacă nu apare nici 

pe site-ul SC Parking chiar că este fraudulos”.  

Cetățean al municipiului Focșani: „Nu apare nici pe site-ul Parking SA. Iar în 

zonă sunt 4 locuri de parcare care sunt disponibile și care puteau fi luate”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dragul meu cetățean, stimați cetățeni 

se pot face ... se pot falsifica aceste plăcuțe. Da? Vom verifica și dacă se întâmplă acest 

fenomen vom sesiza organele de cercetare în secunda doi. Vă mulțumesc”.  

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Da, vă mulțumim mult”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Mulțumim frumos”.  

Cetățean al municipiului Focșani: „Am fost la domnul Statache, am vorbit cu 

dumnealui, a încercat să ne arate locul ... nu l-a găsit, apoi m-am prins mi-am dat seama 

că trebuie ... acest loc poate fi văzut de toată lumea că nu știam lucrul acesta până acum. 

I-am explicat despre loc. Mi-a spus în primă fază că nu este niciun loc în fața blocului 

apoi mi-a arătat în spatele blocului. De acelea știam.  Mie nu îmi trebuie loc de parcare. 

Mie îmi trebuie spațiul verde al blocului. Niciun contract nu am văzut .... nu am 

autoritatea, nu cred că o să-mi arate mie vreun contract domnul Statache”.  

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: „Lăsați un număr de telefon... 

un număr de contact vă rugăm ...”  

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Mulțumesc domnule președinte de ședință 

...” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Mai vreau și eu să zic ... nu ... nicio 

minciună. Referitor la ceea ce spunea domnul Primar stimați colegi ...  propunerea asta 

o așteptam de foarte mult timp cu terenul de la Mopaf. Mă bucur foarte mult că avem 

posibilitatea noi, să facem ceva acolo ... și chiar aș propune ca în ședința următoare să 

numim o comisie de negocieri formată din consilieri și de la dumneavoastră și de la noi 

... din bancă împrumutăm .... luăm noi”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: „Împrumutați-vă dumneavoastră nu 

împovărați cetățenii Municipiului Focșani” 
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Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Vi s-a spus clar de către domnul 

Primar un buget participativ”. 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: „Păi zicea că nu are bani domnul 

Primar și hop ... și dintr-o dată a găsit excedentul bugetar”. 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Domnilor... negociem” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: „Al anului 2018 ....” 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: “Pe de altă parte la ce spunea domnul 

consilier colegul nostru … colegul nostru într-adevăr îi dau dreptate. Are tot omul 

dreptul să cunoască studiile de fezabilitate și absolut orice vrea, dar nu poate cere acest 

lucru în timpul ședințelor. Nu poate obstrucționa procesul de lucru al Consiliului 

Local”. 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: “Dumneavoastră glumiți acum 

domnule viceprimar? Glumiți”?  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: “Nu …” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: “Ba da, eu cred că glumiți”. 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: “Dar nu poți cere așa ceva …” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: “Poți să ceri tot ce dorești în ședința de 

Consiliu Local…. M-ați auzit? Se poate cere orice în ședința de Consiliu Local, că 

parvine răspunsul în termen de 30 de zile …asta este partea a doua”.  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: “De ce nu ați cerut ieri la comisiile 

tehnice”?  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: “La comisiile tehnice am cerut de 

fiecare dată și ni s-a spus că scrie în proiectul de hotărâre. Da? Așa că despre ce 

vorbim”.  

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: “Vă rog domnule”.  

Moldoveanu Nicu cetățean al Municipiului Focșani: “Sunt în fața 

dumneavoastră deoarece am și eu copilul cu un handicap grav, am un dosar depus la 

dumneavoastră pentru a primi o locuință și mi s-a repartizat în iunie o garsonieră care 

este într-un spațiu insuficient pentru copilul nostru care are handicap grav. Tot am venit 

și am făcut demersurile care țin de mine și nu am mai primit niciun răspuns”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Lăsați-ne numele pentru care ați 

depus dosarul”.  

Moldoveanu Nicu: “Dosarul este depus pe numele soției Moldoveanu 

Georgiana. Am venit și la dumneavoastră, acum … anul trecut de fapt” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Știu. Vi s-a repartizat o garsonieră”? 

Moldoveanu Nicu: “Da, pe strada Bradului”.  

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Dacă îmi permiteți domnule Primar, am 

făcut eu un amendament conform art. 20, alin. 3 lit. B din Legea 448/2006 care spune că 

familiile care au un membru cu ... handicap sau cu un grad de handicap să beneficieze 

de 1 cameră în plus. A fost trecut prin Consiliul Local,  a fost aprobat în schimb nu i s-a 

oferit un apartament domnului”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Probabil nu au fost disponibile la 

momentul respectiv”.  

Domnul consilier Gongu Emanuel: „Bun, am înțeles”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am rugămintea la colegii de la 

serviciul de administrarea domeniului public și privat cât și fondul locativ să ia în calcul 

acest caz”.  
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Există vreo hotărâre de Consiliu 

Local din octombrie de schimb”?  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: „Păi și cum domnii nu știu”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Nu a fost înștiințată familia”?  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: „Nu au primit scrisoarea acasă pentru 

faptul că le-au fost repartizate 2 camere? Nu ați înțeles ce v-am întrebat cred”.  

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: „Dumneavoastră știați de acest 

schimb”?  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: „Păi asta întrebam, dumnealui nu a 

fost informat”.  

Moldoveanu Nicu: “Am venit, am discutat mi s-a spus că o să primesc, o să fiu 

repartizat în blocurile care vor fi date… da… nu mi s-a spus exact că voi avea… nu voi 

avea … De ce am venit să vă spun acum pentru că nu țin neapărat să invoc Legea 

448/2006. Copilul meu chiar este grav bolnav. Chiar are nevoie de o îngrijire specială. 

Chiar îi trebuie o cameră separată. Deci asta țin să vă spun … nu invoc legea. Pe de altă 

parte să spun că singurul meu noroc este că și Legea asta… pentru mine nu este un 

noroc. De asta am venit”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnul Moldoveanu dacă v-a fost 

repartizat un apartament în blocurile din strada Democrației noi nu putem în acest 

moment să le punem la dispoziția dumneavoastră, locuințele din acest bloc, nu pot fi 

puse la dispoziția cetățenilor care au primit repartiție acolo până nu finalizăm parcarea. 

Licitația pentru amenajarea parcării este finalizată. Trebuie să semnăm contractul și la 

sfârșitul lunii martie, cel târziu, vom începe lucrările acolo. In cel mai scurt timp se va 

finaliza această lucrare și atunci veți putea să le luați în primire locuințele care au fost 

repartizate tuturor cetățenilor. Până atunci dacă se găsește o altă variantă de schimb, 

rugămintea mea este să procedăm ca atare”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: “Eu vreau să menționez următorul 

lucru domnule Primar și ar fi bine să găsiți soluția imediată pentru că omul acesta a 

venit cu o problemă reală și credeți-mă stau la ANL în cartierul Sud și sunt multe 

garsoniere și apartamente goale și vă rog cu această ocazie să-mi dați și lista tuturor 

locuințelor ANL libere din acest Municipiu cât și a locuințelor de serviciu. Vă rog 

imperios să-l ajutați pe omul acesta ca săptămâna viitoare să se poată muta deja în cele 2 

camere. Ulterior se pot face toate demersurile. Cum din octombrie I s-a aprobat 

schimbul de repartiție dar nici măcar nu era informat”? 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu: “Cred că nu înțelegeți procedurile….” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnul viceprimar dacă găsim o 

variantă vă convoc în ședința extraordinară săptămâna viitoare. Să veniți să aprobați. Nu 

pot să-i dau în primire un apartament sau o garsonieră, o altă locuință fără ….” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: “În extraordinară … pentru un singur 

proiect nu este niciun fel de problemă … asta am spus și eu domnule viceprimar, fiți 

atent …. “ 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: “Vă rog doamnă spuneți”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnul Moldoveanu dumneavoastră 

aveți o repartiție în strada Democrației nr. 2 bloc 2 ap. 5. Acest bloc nu este din cele noi 

… este din celelalte…” 

Moldoveanu Nicu: “Așa este domnul Primar. Am fost acolo”.  
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Atunci știți sau nu știți de schimbul 

respective, să vedem despre ce este vorba”.  

Moldoveanu Nicu: “Domnul Primar blocul acela … de aici trebuia să știe că sunt 

probleme de litigiu și nu știu ce probleme sunt cu acel bloc … care a spus că nu poti să 

iei, m-am interesat acolo. Nu poți să iei apartament, niciodată, nu știu de ce”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Mai devreme ați afirmat că nu ați 

știut de acest schimb. Acum spuneți că ați fost și ați văzut? Să lămurim, ați știut sau nu 

ați știu”.  

Moldoveanu Nicu: “Nu am știut … am făcut referire la blocurile noi. La noi este 

un bloc nou. De blocul vechi am știut”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Este un apartament? Cu cine să se 

certe domnule? Dumneavoastră unde ați fost în Democrației”? 

Moldoveanu Nicu: “Ce vroaim să vă mai spun”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Unde ați fost în Democrației”.  

Moldoveanu Nicu: “Exact la adresa menționată”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Democrației nr. 2, bl.2, ap.5? Si cum 

aratau blocurile acelea? Erau locuite sau nelocuite”?  

Moldoveanu Nicu: “Așa cum se văd de afară, erau locuite”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Sunt locuite? Păi înseamnă că ați fost 

la alt bloc. Cu cine ați fost acolo”?  

Moldoveanu Nicu: “Am fost singur”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Cine v-a spus că există o repartiție 

acolo?  Dacă ați fost singur. Eu nu înțeleg acum …  pe cuvânt”.  

Moldoveanu Nicu: “Eu am ținut legătura cu domnul consilier Gongu Emanuel”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnul Moldoveanu nu cred că este 

cazul, am înțeles problema dumneavoastră, încercăm săptămâna aceasta să găsim o 

soluție”.  

Moldoveanu Nicu: “Cu tot respectul eu nu mai insist. Dacă vreți să mă ajutați, 

da, dacă nu, …  nu”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Noi am vrut să vă ajutăm, v-am dat 

repartiție din luna noiembrie”.  

Moldoveanu Nicu: “Cel mai mare ajutor îl am de la Dumnezeu. De ce am venit 

mai mult sunt și supărat. De ce sunt supărat? Pentru că mă anunță colegi, prieteni … 

uite am stat la garsonieră, strada Bradului în Sud, acuma mi s-a dat în bloc nou 

apartament 5, chiar am mesajul trimis, apartmanet cu 2 camere. In bloc nr. 5 tot pe 

strada Bradului etajul 2, apartament gol. L-a dus să vadă 3 apartamente dintre care a 

refuzat două. Intr-unul era mucegai, altul nu i-a convenit și l-a luat pe al 3- lea. Asta ca 

să aflu eu. Eu nu fac poliție cu nimeni. Deci sunt disperat credeți-mă, nu mă luați ca un 

răzbunător”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dacă se poate. După ședință vreau și 

eu numele acelui beneficiar și vreau să verific cazul și să văd în ce condiții a fost acel 

domn plimbat prin acele apartamente și i s-a pus la dispoziție și dumneavoastră nu”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: “Asta trebuia să știți deja”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dați-mi și mie numele celui care a 

primit o nouă repartiție, vă rog frumos, după ședință. Păi vreau și eu să văd cine a 

beneficiat și în ce condiții a beneficiat”. 
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Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: “Nu cred că domnul a trebuit să 

pârască pe cineva cât timp aveți departament care se ocupă de așa ceva”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Au fost sute de repartiții făcute. 

Trebuie verificat”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: “Verificați prin departament și nu-l 

puneți pe domnul acesta să facă… nu suntem la poliție aici”.  

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: “Domnul consilier Gongu vă 

rog”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: “Vorbiți la microfon să vă audă 

lumea”.  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Se trezește vorbind și vorbește numai prostii 

… Cer imperios și necesar ca atunci când au venit inspectorii în control la 

dumneavoastră să spuneți cine este acel domn care stă la dumneavoastră în garsonieră 

atâta timp cât dumneavoastră nu sunteți găsită la acea adresă”.   

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: “Este o plângere penală pentru că acel 

control era în afara orelor de program … ar fi bine … dacă vreți să faceți parte cred că 

ar …”  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Imperios cer să se facă cunoscut … Nu ma 

amenințați pe mine cu chestii de prost gust, spuneți dumneavoastră … eu vreau să știu 

cine a fost.”  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: “Este un dosar pe rolul parchetului 

Vrancea”.  

Domnul consilier Mihai Nedelcu: “Să știe și lumea că închiriați garsoniera …. 

Nu este jenant … dar dacă se trezește vorbind mereu numai prostii, să spună și 

dumneaei imperios și necesar cine stă acolo”.  

Domnul consilier Gongu Emanuel: “Vă mulțumesc domnule președinte,  

domnișoara consilier, vă mulțumesc am văzut astăzi ați sărit la gâtul meu, mă bucur că 

încă nu sare sânge din el dragi colegi. Dacă acești oameni vin aici cu probleme să știți 

că sunt și eu consilier de zonă, dacă vi se pare că stau degeaba uneori …stau și eu prin 

zone și discut cu oamenii. Ați spus că fac campanie electorală. Da, domnule Primar eu 

campania electorală mi-o fac de 4 ani în cartierele unde sunt. In vest și în sud ca să știți.  

Am făcut și corect și am prezentat și hârtii. Acești oameni cu probleme vin la mine 

acasă, sâmbăta, duminica, cum foarte bine știți, mi-am pus în fiecare cutie postală din 

fiecare zonă unde sunt arondat, hârtia cu numărul de telefon din cartierele unde sunt 

arondat pentru a fi contactat.  

Aș vrea să-i prezint domnului Primar o situație și vreau să luați măsuri imediate, 

deoarece s-a încălcat legea în municipiul Focșani. Eu din câte știu o hotărâre de 

Consiliu Local are putere de lege locală. Ei bine am făcut amendament anul trecut la 

proiectul cu introducerea în subsol a cablurilor aeriene, iar amendamentul spunea că 

până la 31 decembrie toate cablurile din cartierul Sud să fie introduse în pământ. A 

trecut acel amendament, în schimb cablurile nu au dispărut. Eu am văzut discuția 

deoarece am fost prezent … am fost consilierul local care a venit la discuția cu 

operatorii de cablu și am văzut atitudinea unora dintre ei pur și simplu sfidătoare la 

adresa noastră. Ba mai mult, mi-a atras atenția atitudinea lor… Știu că serviciul 

Patrimoniu a făcut două notificări către acești operatori, nu stiu dacă au primit răspuns 

de la acești operatori”.  
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vă dau eu raspunsul domnul 

consilier…. Ieri au fost colegii pe teren și au procedat la inventarierea tuturor cablurilor 

care nu au fost introduse în termenul stabilit de acea hotărâre de Consiliu Local. S-a 

făcut o … Vorbim în termeni legali. Eu nu pot să merg să tai cablurile fără o notificare 

în prealabil … fără o înștiințare”.  

Domnul consilier Gongu Emanuel: “Domnul Sorin Oprescu, fostul Primar al 

Capitalei a făcut acest lucru”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “S-a făcut inventarul, s-a notificat și 

urmează ca să se taie cablurile”.  

Domnul consilier Gongu Emanuel: “Bun această cheltuială pe banii cui va fi 

făcută”? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Păi aici este problema că, dacă noi ne 

apucăm să tăiem aceste cabluri ….” 

Domnul consilier Gongu Emanuel: “Aici vin eu cu o propunere ….” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “Va veni… este reversul pe care noi 

va trebui să-l acceptăm și să facem noi pe cheltuiala noastră că așa am stabilit în 

Hotărârea de Consiliu Local, ulterior vom notifica și vom factura aceste cheltuileli la 

acești operatori. Imaginați-vă că vom declanșa un război cu acești operatori și vom fi 

purtați prin instanță. Eu sunt pregătit pentru orice chestiune de genul acesta. Nu îmi este 

frică. M-au târât alții care habar nu au de instanță, merg oricând pentru că sunt cetățean 

și răspund în fața legii dar nu în fața penalilor. Nu mai are importanță această chestiune. 

Dar vă spun la modul foarte clar că în cel mai scurt timp după ce vom avea termenul de 

răspuns, am vorbit deja cu colegii de la patrimoniu, trebuie să facem o procedură de 

executare silită cu executor, nu pot personal să mă duc acolo pentru că ar fi un abuz. 

După ce îndeplinim această procedură vom putea trece la evaluarea cablurilor”.  

Domnul consilier Gongu Emanuel: “Să sperăm că și acești operatori care au 

încasat mulți bani …. De neimaginat câți bani au încasat atâția ani, măcar să renunțe 

după atâția ani la … să facă și ei o cheltuială. Niciuna din aceste firme nu are un 

departament specializat în înlăturarea cablurilor. M-am interesat și nu există”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “In urma discuțiilor purtate cu acești 

operatori, a venit un integrator… l-au numit ei, un singur operator care nu are legătură 

decât contractuală cu aceștia … el nu face activitate de cablu… nu are activitate de 

difuzare a informațiilor prin rețelele de cablu da? A venit și ne-a propus un plan de 

sistematizare a tuturor acestor rețele în subteran având în vedere facilitatea pe care am 

creat-o prin acel regulament da? Asteptăm că a venit cu o cerere de certificat de 

urbanism … este emis certificatul de urbanism sau nu? A venit, s-a informat, a prezentat 

proiectul și asteptăm din partea dumnealor să depună documentația necesară pentru a 

proceda la introducerea cablurilor în subteran. Depinde de dumnealor, noi ne vom face 

pe partea noastră ce ține de noi, în temeiul legal. Mulțumesc”.  

Domnul consilier Gongu Emanuel: “Da, domnule Primar și o ultimă problemă 

în momentul acesta vă trimit o poză și aș vrea ca în următoarea comisie de siguranță a 

traficului să luați în calcul această problemă …. Vă spun despre ce este vorba. Nu sunt 

de acord ca cetățenii care fac abateri minore, mai vorbesc la un telefon … recunoaștem 

că mai încălcăm legea, sună telefonul nu pot să mă opresc 8 ore să vorbesc la telefon. 

Șoferii care comit abateri minore să nu mai fie opriți acolo unde sunt văzuți. In acea 

fotografie pe care o aveți de la mine. Vedeți cum a trebuit să încalc dubla bandă 

continuă pentru a trece mașina de Poliție. IPJ-ului da? Dacă vreți să constatați că acel 
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domn polițist nu are voie să oprească mașinile în trafic. Nu are vestă, cască, baston … 

am luat legătura cu unul dintre șefii poliției, acea persoană a făcut contestație la 

plângere și abuz în serviciu. I-am spus dumneata mă obligi să încalc dublă linie 

continuă. Trage mașinile 10 metri mai încolo ai 7-8 locuri libere și poți opri acel 

cetățean. Dacă a consumat băuturi alcoolice sau a consumat ceva. Dar pentru că acel om 

ieșise de la Conbeta din față a așteptat clientul, a ieșit și a așteptat să traverseze acea 

doamnă strada. La ședință pentru comisia de siguranță a traficului, vă rog să luați în 

calcul această propunere. Vă mulțumesc”. 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Domnul președinte, mulțumnesc eu sunt 

foarte scurt. Aș vrea să adresez o întrebare domnului Primar și în general majorității din 

Consiliul Local.  Este o întrebare pe care mi-o pun aproape toți focșănenii cu care mă 

întâlnesc și m-au rugat să pun această întrebare în Consiliul Local. După aproape 3 ani 

de zile mă întreabă când vă apucați de treabă pentru că ei nu văd nimic în oraș care să 

fie făcut”. 

Președintele de ședință domnul Ionuț Mersoiu: “Declar ședința închisă”.  
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