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                  R O M Â N I A  

         JUDEȚUL VRANCEA 

       MUNICIPIUL FOCȘANI    

          CONSILIUL LOCAL   

     

PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare de Consiliu Local  din data de 12 decembrie 

2018 

 
    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. 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului Focşani, 

deschide şedinţa ordinară din 12.12.2018, şedinţă convocată prin dispoziţia 

domnului Primar nr.2814/06.12.2018, constatând că în sală sunt prezenţi un 

număr de 20 consilieri locali. 

Domnul Eduard-Marian Corhană, Secretar al municipiului 

Focşani: 
„Vă aduc la cunoștință că absentează Doamna consilier Lauriana 

Ailincuței”.      

 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.   

Domnul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian 

Corhană: „vă rog să vă pronunțați cu privire la procesul verbal al şedinţei 

ordinare din 28.11.2018, când la începutul acelui proces verbal am trecut și 

punctele de vedere ale doamnei consilier Drumea si ale domnului consilier …,  

a mai fost o observație, îmi scapă dar au fost consemnate în procesul verbal. 

Dacă sunt observații pe marginea celor consemnate!”.Nu mai sunt 

discuții pe marginea celor consemnate şi se aprobă cu 20 voturi „pentru”. 

Domnul Secretar al municipiului Focşani, Eduard-Marian 

Corhană: “vă mulțumesc pentru încrederea acordată în acest material. 

Înainte de a da cuvântul domnului Președinte de ședință, vreau să vă amintesc 

că luna trecută, în 26 noiembrie, v-am transmis în format electronic solicitarea 

ca fiecare consilier local să completeze acel angajament de confidențialitate. 

Știți bine, Regulamentul European ne obligă pe toți să avem o atitudine, să 

facem sau să nu facem ceva. Am recomandat și un termen deși este a doua 

revenire la această solicitare”.  

Dacă are importanță, am primit un singur angajament din partea d-lui 

consilier Gongu Emanuel. 
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Așadar, revin cu rugămintea la dvs., să completați aceste angajamente 

pentru că, în calitatea dvs. de aleși locali aveți drepturi și obligații. 

Aș dori, deși nu sunt eu cel care trebuie să vorbească foarte mult de 

modul de desfășurare a ședinței și văzând modul în care se desfășoară ultimele 

ședințe de Consiliu Locat cât și de specialitate, vreau doar să vă asigur doar că, 

atât eu cât și colegii mei redactăm proiectele de hotărâre cu bună credință și cu 

respectarea legilor în materie și nu facem decât să răspundem cetățenilor sau 

actelor normative care ne reglementează activitatea. 

Vă mulțumesc, dau cuvântul domnului președine de ședință pentru a 

intra în ordinea de zi”.  

La şedinţă participă: 

-  Domnul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani; 

-  Doamna Marlena Șerbănuț – Consilier Cabinet Primar; 

-  Domnul Lică Marius Manoliu - Consilier Cabinet Primar; 

- Domnul Dan Grigoraș – Director Executiv Direcția Relații Interne și 

Internaționale; 

- Doamna Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul 

calităţii; 

- Doamna Carmen Grosu  – Director executiv  - Direcţia Economică; 

- Doamna Simona Poieană – Şef Serviciu buget, contabilitate; 

- Doamna Cristina Dăscălescu – Şef serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

- Doamna Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică 

locală, agricultură; 

- d-ra Andreea Radu  – arhivar serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

- Doamna Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

- Doamna Oana Amăriuței – Șef Serviciu administrarea domeniului public și 

privat,  

publicitate; 

- Domnul Bogdan Bratu – Director executiv Direcția managementul proiectelor 

și investițiilor; 

-  Doamna Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții ; 

-  Doamna Andreea Cherciu – Șef Serviciu Autorizări construcții; 

- Domnul Păduraru-Coban George-Daniel -  Șef Serviciu Strategie si dezvoltare 

urbană; 

-  Doamna Carmen Pascaru – Consilier juridic, Aparatul Permanent de lucru al 

Consiliului local; 

- Domnul Michulec Nicu – Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

- d-ra Ionica Mandea – Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

- Doamna Daniela Pamfil – Inspector Serviciul Corp control al Primarului; 

- Domnul Răzvan Necula – Inspector Compartiment informatică; 

- Domnul Marian Mihu – Inspector Compartiment informatică; 
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- Domnul Adrian Imireanu – Șef Serviciu Proiecte; 

- Domnul Meluș Nazâru - Şef serviciu impozite şi taxe locale; 

- Doamna Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

- Domnul Mihai Ciubotaru – Director Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină 

Școlară Focşani; 

- Domnul  Nelu Ioniță -  Şef Ordine Publică Poliţia Locală Focşani; 

- Domnul Nicu Statache – Director PARKING Focsani S.A. Focșani;  

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

- Domnul Săndel Ghiuță – Director Serviciului Public Comunitar de Evidență 

a Persoanelor Focșani; 

- Domnul Adrian Vulpoiu - Director Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice 

Focşani; 

- Domnul  Ioan Liviu Oloeriu. 

         La  şedinţă mai participă cetăţeni ai municipiului Focşani, precum şi 

reprezentanţi ai mass-media locale.  

 Preşedintele de şedinţă Domnul  Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc 

Domnule Secretar, Bună seara ... Bună ziua domnule Primar, doamnelor și 

domnilor consilieri, stimați invitați, stimați invitați ai mass-media centrală și 

locală. 

 Începem cu  proiectul ordinii de zi care cuprinde  40 puncte:  

1.  proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui schimb de teren 

dintre municipiul Focșani și domnii Țigănescu Marian și Țigănescu Liliana 

Daniela;  

2. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 299/2018 privind aprobarea încredințării în folosință 

gratuită pe o perioadă de 3 ani, către Societatea Națională de Cruce Roșie – 

Filiala Vrancea a unui teren în suprafață de 500 mp situat în Focșani, T 70, P 

4154, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea 

derulării proiectului „Sub Acoperișul Crucii Roșii”;  

3. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a 

apartamentului situat în municipiul Focșani, Aleea Căminului nr. 12, bl. G2, et. 

3, ap. 72, județul Vrancea;  

4. 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; 

5. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul municipiului Focșani prin 

Direcția de asistență socială și medicină școlară Focșani pentru anul 2019; 

6. proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Direcției de Asistență 

Socială și Medicină Școlară Focșani în Direcția de Asistență Socială Focșani și 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asitență 

Socială Focșani; 
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7. proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal reprezentând 

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

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

și completările ulterioare;  

8. proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa 

la HCL nr. 434/2018 privind  aprobarea tabelului nominal reprezentând 

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

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

și completările ulterioare;  

9. proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 

1 din HCL nr. 442/2018 pentru modificarea alin. 1 art. 1 din HCL nr. 139/2018 

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în 

suprafață de 5,00 mp, situat în Focșani, str. Panduri nr. 9, sc. 6, adiacent ap. 

102, T 188, P 10178% aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, 

în favoarea domnilor Dima Adrian, Dima Maria Ilinca și Udrea Antoneta;  

10. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la 

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

B-06416 din Focșani, strada Cuza Vodă nr. 4-6, P. 9216-9220, aflat în 

proprietatea domnilor Plăcintă Sorin-Nicolae și Plăcintă Adina-Maria;  

11. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 16,30 mp. situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 16, bl. A2, 

sc. 1, județul Vrancea, T. 193, P. 10587 ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani, către Cabinet Medical Individual – Dr. Mihai V. 

Ramona;   

12. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 18,00 mp. situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 57, 

județul Vrancea, T. 72, P. 4300 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către SC GEMAR SERCOM SRL reprezentată de domnul Ochian 

Gelu;  

13. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 37,00 mp. situat în Focșani, str. Constructorului nr. 19, 

bl. P7, județul Vrancea, T. 211, P. %11590 ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani, către doamna Cosma Norica;  

14. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a 

terenului în suprafață de 19,20 mp. situat în Focșani, str. Duiliu Zamfirescu nr. 

14, bl. 14, județul Vrancea, T. 101, P. 5406 ce aparține domeniului privat al 

municipiului Focșani, către domnul Chirică Panaite;  

15. proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a 

dreptului de uz și servitute asupra unui teren pe o lungime de 68,00 m către 

ENGIE România SA – Distrigaz Sud Rețele SRL;  

16. proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unității locative situate 

în str. Fulger, bl. 9, ap. 11, ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, în locuință de serviciu;  
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17. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un 

număr de 4 (patru) familii în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 

republicată și modificată și  Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

18. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2018, 

actualizată, 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; 

19. proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pe anul 2018, 

actualizată, pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu 

prevederile HCL nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se 

repartizează locuințele sociale, precum și actele necesare depunerii dosarului 

de locuință socială; 

20. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele 

cărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii 

locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

21. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 

nomenclatura urbană/stradală și adresă pentru municipiul Focșani;  

22. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și 

Informării Publicului nr. 90053 din 19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil spații comerciale, 

birouri și locuințe colective D+P+6E” – generat de imobilele amplasate în 

Focșani, str. Tinereții nr. 1A, nr. cad. 60274 și 54023, în suprafață de 1051,0 

m; 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al 

municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților 

finanțate integral din venituri proprii estimată la 31decembrie 2018, detaliată 

pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;   

24. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 200,00 mii lei din 

bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 pentru organizarea 

manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie 2019, Ziua Unirii 

Principatelor Române;  

25. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la 

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

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

26. proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea 

Consiliului local nr. 186/2017 privind alegerea formei de gestiune a serviciului 

public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin 

domeniului public și privat al municipiului Focșani;  



6 

 

27. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la 

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

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

28. proiect de hotărâre privind aprobarea încredințării în folosință gratuită 

Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani până la data de 31.03.2021, a 

drumului de exploatare situat în extravilanul municipiului Focșani, Tarlaua 90;  

29. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun ce aparține 

domeniului public al municipiului Focșani, în domeniul privat al municipiului 

Focșani;  

30. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea 

valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al 

municipiului Focșani; 

31. proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii 

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

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului 

Focșani;  

32. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Focșani;  

33. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la 

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

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

34. proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea 

valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul privat al 

municipiului Focșani; 

35. proiect de hotărâre privind însușirea completărilor aduse anexei la 

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

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

36. proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la 

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

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

37. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării 

parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare;  

38. proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de 

deszăpezire în municipiul Focșani;  
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39. proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile 

impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum 

și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2019;  

40. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru 

Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu 

luna ianuarie 2019;  

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „dacă în legătură cu 

proiectele de pe ordinea de zi sunt discuții! Vă rog Domnule Primar”.  

Domnul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „mulțumesc, domnule 

Președinte de ședință. Bună seara doamnelor și domnilor consilieri,  stimați 

invitați, dragi colegi. Față de ordinea de zi propusă, mai am de adus în discuția 

dvs. următoarele proiecte în completarea ordinii de zi : 

- proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6,30 mii lei Liceului 

Tehnologic ”G.G.Longinescu” Focșani pentru derularea proiectului 

„VALORI EUROPENE”; 

- proiect de hotărâre pentru desemnarea mandatarului Consiliului Local al  

Municipiului Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea 

Compania de Utilități Publice S.A Focșani; 

- proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al 

Municipiului Focșani pe anul 2018, a sumei de 130,75 mii lei pentru 

premierea sportivilor, antrenorilor și personalului tehnic, care au obținut 

rezultate deosebite la întrecerile sportive pe anul 2018; 

- proiect de hotătâre privind alocarea sumei de 1,50 mii lei Colegiului 

Tehnic ”Gh.Asachi” Focșani pentru organizarea Festivalului concurs 

”GASTROFEST”  în luna decembrie 2018; 

- proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Focșani, 

pentru anul 2019-2020; 

- proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General al  

Municipiului Focșani pe anul 2018; 

- proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție pentru realizarea obiectivului 

de investiții: ”Reparații capitale și dotări Sala de ședințe a Primăriei 

Municipiului Focșani”; 

- proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spațiu pentru o familie 

din imobilul situat în Aleea Caminului nr.12, bl.G2, în imobilul situat în 

str.Revoluției nr.17, în conformitate cu Legea locuinței nr.114/1996 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

- proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței din fondul 

locativ de stat situată în Focșani, Aleea Căminului nr.1, bl.B1, ap.37, 

către domnii Bărbieru Aurel Aurel și Bărbieru Nicoleta în baza  
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prevederilor Decretului-Leger nr.61/1990, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în 

anexa la HCL nr. 377/28.09.2018, pentru modificarea anexei nr.1 la HCL 

nr.203/28.06.2011 privind, aprobarea închirierii directe a unor terenuri 

ce aparțin domeniului public al Municipiului Focșani, în vederea 

amplasării unor construcții provizorii cu destinația de chioșcuri de 

distribuție presă, către domnul Trandafir Costică, având calitatea de 

Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989;  

- proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei HCL 

nr.177/25.06.2002 privind avizarea prealabilă a documentației tehnico-

economice faza studiu de fezabilitate la obiectivul de investiții: 

”Locuințe pentru tineret în regim de inchiriere, str.Brăilei nr.112  Rețele 

exterioare în Municipiul Focșani”, modificată prin HCL 

nr.135/22.04.2016 și prin HCL nr.469/24.11.2016”. 

 Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc domnule 

Președinte.  

Voiam să reamintesc că mai este un proiect în completarea ordinii de zi. 

Este vorba de conferirea titlului de Cetățean de onoare, pe care nu l-ați citit, a 

Domnului Horia Dumitrescu, v-am readus aminte”. 

  Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „da, mulțumesc. 

Acest proiect am decis noi … eu am spus să-l amânăm pentru luna ianuarie, 

pentru a fi în data de 24 ianuarie, când se împlinesc 160 de ani Unirea 

Principatelor. Mulțumesc pentru observație”. 

 Domnul consilier Marius-Eusebiu Iorga : „vă mulțumesc.  

 Domnule Secretar, domnule Președinte, aș vrea să fac o propunere sau 

o solicitare către dvs. Pentru proiectele care nu vor fi votate cu unanimitate de 

voturi, aș dori să fie menționat în procesul verbal, consilierii … individual … 

să fie menționați, care au votat „pentru” sau, s-au abținut de la proiectul în 

cauză. Este posibil, este legal, este corect! Vă mulțumesc”.  

 Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „da, bine. 

 Alte probleme! Vă rog Domnule consilier Tănase”. 

 Domnul consilier Neculai Tănase: „vă mulțumesc. Aș vrea să vă spun 

că s-au introdus pe ordinea de zi o grămadă de proiecte, foarte multe proiecte 

care, au fost introduse pe ultima sută de metri. Multe dintre ele … nu știm 

despre ce este vorba. Unele dintre ele au fost introduse acum 20 – 30 minute. 

Și așa că, … ca de obicei, deși … poate Domnul Iorga … poate vrea să 

vină așa … cu intimidare, nominal … și care-i problema! Noi trebuie să votăm 

exact ce vreți dvs., sau nu am înțeles! Ce vreți!”. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „mulțumesc. 

Domnule consilier am înțeles  …”. 
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Domnul consilier Neculai Tănase: „ … deci, noi nu suntem de acord 

cu această ordine de zi …”. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „… mulțumesc. 

Domnule consilier am înțeles. Dacă mai sunt alte discuții! Înțeleg că nu, 

supunem la vot”.                   

Nu sunt discuţii, și se supune la vot ordinea de zi, în totalitatea ei şi se  

aprobă cu 11 voturi „pentru” și 9 „abțineri” din partea următorilor consilier: 

Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea, Corneliu-

Dumitru Gheoca, Alin-Claudiu Dobre, Ionuţ Filimon, Dan Buzoi, Neculai 

Tănase și Costel Bîrsan. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „domnii de la PNL s-

au abținut și cu Domnul consilier Bîrsan. Înainte de a începe  ședința propriu 

zisă, așa cum bănui că v-am obișnuit, vreau să supun la vot minutele alocate 

pentru fiecare consilier în parte. Și propun pentru fiecare consilier timpul de un  

minut …Vă rog Domnule consilier Corneliu-Dumitru Gheoca”. 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „domnule Președinte, aș 

vrea iarăși să fac referire la art.50, alin.3 din Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a Consiliului Local, unde se face referire, că puteți aloca o perioadă 

de timp pentru fiecare vorbitor. Vorbitor, nu se referă la consilier local. 

Vorbitor este și domnul Primar, vorbitori sunt și cetățenii care se află aici în 

sală. Ca să nu fie nici o discuție, având în vedere cele expuse, vreau să propun 

două minute pentru fiecare vorbitor conform art.50, alin.3, ca să avem timp să 

ne exprimăm și noi consilierii și alți vorbitori. Mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „bun, am înțeles. 

Vreau să fac o precizare, fără să o flatez pe Doamna Dimitriu … s-a 

încadrat de fiecare dată în acel minut și a spus concis tot ceea ce a avut de spus, 

fără nici un fel de problemă. Deci, se poate ! Eu am înțeles, o să supunem la 

vot propunerea dvs.”. 

Domnul consilier Corneliu-Dumitru Gheoca: „… aș avea rugămintea 

… un minut, un minut jumătate …”. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „ … nu vă opresc …  

Haideți să vă spun, dacă aveți ceva important și corect de susținut, eu nu 

vă opresc, puteți vorbi și zece minute. 

Dacă începem din nou să acuzăm și să facem … din astea, atunci … 

minutul este suficient. Vă mulțumesc”. 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „vă mulțumesc domnule 

Președinte de ședință, voiam doar să vă mulțumesc pentru apreciere”. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „cu multă plăcere ”. 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „mulțumesc. 

Vreau să vă supun atenției următorul aspect. Dacă după votarea unui 

proiect de hotărâre, se mai poate vorbi sau se mai poate aloca timp, dacă da, 

cât ? Dacă nu, atunci nimeni. Mulțumesc”. 
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Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „haideți să nu mai fim 

atât de radicali de fiecare dată ... o să vedem. Dacă este ceva important, v-am 

explicat de fiecare dată că nu sunt împotriva dialogului, dar, fac un apel acum, 

este sfârșit de an, haideți să fim civilizați, să dăm și noi dovadă de ... ”. 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „ …domnule Președinte, sunt perfect 

de acord cu dvs. dar haideți să supunem la vot”. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „supunem la vot 

prima dată ce am propus eu și apoi Domnul Gheoca și după aceea dvs.Cine este 

pentru un minut !”. 

Se supune la vot propunerea  ca timpul alocat fiecărui consilier să fie de 

un minut şi se  aprobă cu 11 voturi „pentru” și 9 voturi „abținere” din partea d-

nelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela Ciocoeaş, Alina Drumea, 

a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca, Alin-Claudiu Dobre, Ionuţ 

Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase și Costel Bîrsan. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „pentru două minute, 

cu fiecare vorbitor”. 

Se supune la vot propunerea  ca timpul alocat fiecărui consilier să fie de 

două minute şi nu se  aprobă cu 9 voturi „pentru” și  11 voturi „abținere” din 

partea d-nelor consilier: Valerica Bojoaică, Cătălina Lupu, Elena-Luminița 

Balaban şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Mersoiu, Marius-Euserbiu Iorga, 

Alexandru Nistoroiu, Radu Niţu, Emanuel Gongu, Mihai Petruţ, Daniel 

Ungureanu, Mihai Nedelcu.  

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu:„pentru Domnul 

consilier Bîrsan”. 

Se supune la vot propunerea  ca după votarea unui proiect de hotărâre, 

să se mai poate vorbi sau să se mai poată aloca timp, şi nu se  aprobă cu 9 voturi 

„pentru” și  11 voturi „abținere” din partea d-nelor consilier: Valerica Bojoaică, 

Cătălina Lupu, Elena-Luminița Balaban şi a d-nilor consilieri: Ionuţ Mersoiu, 

Marius-Eusebiu Iorga, Alexandru Nistoroiu, Radu Niţu, Emanuel Gongu, 

Mihai Petruţ, Daniel Ungureanu, Mihai Nedelcu. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu : „ deci, eu vă asigur 

domnule consilier că nu o să fie probleme din acest punct de vedere dar … 

deocamdată ne limităm la un minut. Vă mulțumesc”. 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „scurt,  câteva secunde. Domnule 

Președinte, vă rog să precizați în mod clar, dacă după votarea unui proiect de 

hotărâre se mai poate vorbi sau nu, și dacă se poate, cât?”. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „dacă este în interesul 

cetățenilor, dacă … doar dacă este în interesul cetățenilor …”. 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „ … și cine consideră … ”. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „… argumentat …”. 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „… și cine consideră asta!”. 

 



11 

 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „haideți să o consider 

eu!”. 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „domnule, nu cred că sunteți în 

măsură …”. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „… domnule 

consilier, vă rog încă odată …”. 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „… haideți, precizați dacă putem vorbi, 

este foarte simplu … sau nu !”. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „în principiu, nu”. 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „ok”. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „dar dacă va fi 

necesar și veți avea ceva important și corect de spus, nu o să fiu împotrivă, da ! 

Dar în principiu, nu ! 

Vă mulțumesc”. 

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

aprobarea inițierii unui schimb de teren dintre municipiul Focșani și 

domnii Țigănescu Marian și Țigănescu Liliana Daniela;  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se supune la 

vot proiectul de hotărâre şi nu se  aprobă cu 11 voturi „pentru” 9 voturi 

„abținere” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria Dimitriu, Laura Mihaela 

Ciocoeaş, Alina Drumea, a d-nilor consilieri: Corneliu-Dumitru Gheoca, Alin-

Claudiu Dobre, Ionuţ Filimon, Dan Buzoi, Neculai Tănase și Costel Bîrsan. 

  Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 

299/2018 privind aprobarea încredințării în folosință gratuită pe o 

perioadă de 3 ani, către Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala 

Vrancea a unui teren în suprafață de 500 mp situat în Focșani, T 70, P 

4154, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în vederea 

derulării proiectului „Sub Acoperișul Crucii Roșii”;   
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.  485.  

 

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

aprobarea inițierii procedurii de cumpărare a apartamentului situat în 

municipiul Focșani, Aleea Căminului nr. 12, bl. G2, et. 3, ap. 72, județul 

Vrancea;  
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.  486. 

Se prezintă punctul 4 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; 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr.  487.  

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

aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate 

și finanțate din bugetul municipiului Focșani prin Direcția de asistență 

socială și medicină școlară Focșani pentru anul 2019; 
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 488. 

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

schimbarea denumirii Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară 

Focșani în Direcția de Asistență Socială Focșani și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asitență 

Socială Focșani; 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Domnule Președinte vreau 

să îndrept niște erori și de aceea vă propun un amendament:  

 Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Direcției de Asistență 

Socială și Medicină Școlară Focșani în Direcția de Asistență Socială Focșani:  

1.  La art. 19 alin. (3) punctul 2 în loc de  “prevederile Ordonanței nr. 

119/2003” se va citi corect: “prevederile Ordonanței nr. 119/1999”. 

2. La art. 22 punctul 5 în loc de  “serviciu contabilitate, personal, 

administrativ” se va citi corect :   “serviciu economic, resurse umane, 

administrativ”. 

3. La art. 22 punctul 23 în loc de  “Serviciului contabilitate, personal, 

administrativ se va citi corect : “Serviciului economic, resurse umane, 

administrativ”. 

4. La art. 60 lit. a) punctul 18 în loc de  “serviciului contabilitate” se va citi 

corect: “serviciului economic, resurse umane, administrativ”.  

Vă mulțumesc”. 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Marius Eusebiu Iorga, se 

adoptă cu 20 voturi „pentru”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu 

amendamentul formulat de Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga, fiind 

adoptat cu 20 voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 489.    

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

aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de atribuire în 

proprietate a unei suprafețe de teren în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 

18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;   
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 490.  

Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre pentru 

îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa la HCL nr. 434/2018 

privind  aprobarea tabelului nominal reprezentând propunerea de 
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atribuire în proprietate a unei suprafețe de teren în baza art. 36 alin. (3) 

din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;   
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 491.  

Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 1 din HCL nr. 442/2018 

pentru modificarea alin. 1 art. 1 din HCL nr. 139/2018 privind constituirea 

dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5,00 

mp, situat în Focșani, str. Panduri nr. 9, sc. 6, adiacent ap. 102, T 188, P 

10178% aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în 

favoarea domnilor Dima Adrian, Dima Maria Ilinca și Udrea Antoneta;  

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

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 492.  

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului 

monument istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-06416 din 

Focșani, strada Cuza Vodă nr. 4-6, P. 9216-9220, aflat în proprietatea 

domnilor Plăcintă Sorin-Nicolae și Plăcintă Adina-Maria;  
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 493.  

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 16,30 mp. 

situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 16, bl. A2, sc. 1, județul Vrancea, T. 193, P. 

10587 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Cabinet 

Medical Individual - Dr. Mihai V. Ramona;  

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

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 494.  

Se prezintă punctul 12 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 18,00 

mp. situat în Focșani, str. Cuza Vodă nr. 57, județul Vrancea, T. 72, P. 

4300 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC 

GEMAR SERCOM SRL reprezentată de domnul Ochian Gelu;  

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

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 495.  

Se prezintă punctul 13 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 37,00 

mp. situat în Focșani, str. Constructorului nr. 19, bl. P7, județul Vrancea, 

T. 211, P. %11590 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către doamna Cosma Norica;  

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

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 496.  
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Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 19,20 

mp. situat în Focșani, str. Duiliu Zamfirescu nr. 14, bl. 14, județul Vrancea, 

T. 101, P. 5406 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către domnul Chirică Panaite;  

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

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 497.  

Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

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

unui teren pe o lungime de 68,00 m către ENGIE România SA – Distrigaz 

Sud Rețele SRL;    

Domnul consilier Costel Bîrsan : „mulțumesc, am constatat o greșeală 

aici și aș dori să propun un amendament. 

Când vorbim de o suprafață de teren, se presupune că are două 

coordonate, lungiume și lățime.  

Nu putem să facem referire la suprafață de teren doar cu lungime de 68 

m.! 

Respectivul șanț unde va fi amplasată conducta, trebuie să aibă și o 

anumită lățime! 

Eu propun să se treacă, să se specifice lățimea, că nu cred că este mai 

mare, 0,5 m.! ... 0,5 m! 

Că nu poți verifica o suprafață ...”. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „… corect, aveți 

dreptate …”. 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „…că nu poți identifica o suprafață, 

doar cu lungimea …”. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „… este o observație 

pertinentă, da.”. 

Domnul consilier Costel Bîrsan : „mulțumesc”. 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Costel Bîrsan, se adoptă 

cu 20 voturi „pentru”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu 

amendamentul formulat de Domnul consilier Costel Bîrsan, fiind adoptat cu 20 

voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 498.    

Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea clasificării unității locative situate în str. Fulger, bl. 9, ap. 11, ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani, în locuință de 

serviciu;  
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 499.  

Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 4 (patru) familii în 

conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și  
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Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu 

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 500.  

Se prezintă punctul 18 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea Listei de priorități pe anul 2018, actualizată, 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; 

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

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 501.  

Se prezintă punctul 19 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea listei de priorități pe anul 2018, actualizată, pentru repartizarea 

locuințelor sociale, în conformitate cu prevederile HCL nr. 277/2017 

privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele 

sociale, precum și actele necesare depunerii dosarului de locuință socială; 

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

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 502.  

Se prezintă punctul 20 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe 

sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 503.  

Se prezintă punctul 21 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului privind nomenclatura urbană/stradală și 

adresă pentru municipiul Focșani;  

Domnul consilier Costel Bîrsan : „mulțumesc, aș avea un amendament 

de făcut, o observație la acest proiect. Este vorba de capitolul II – adrese 

administrative, art.14. 

Art.14 are doar un singur aliniat și îl pot citi, scrie așa: orice imobil, teren 

sau fără construcție, teren … pardon, cu sau fără construcție, se va identifica 

printr-o singură adresă administrativă categorie, arteră de circulație, denumire 

arteră de circulație în număr administrativ. 

Aș dori acum introducerea unui amendament pentru lit.b, în felul 

următor: orice imobil, construcție, teren cu construcție sau fără construcție, să 

i se atribuie o adresă corespunzătoare străzii spre care este situată intrarea 

principală. 

Pentru că avem în orașul nostru câteva adrese în care, imobilul este pe o 

anumită stradă, intrarea și el are nomenclatură stradală pe cealaltă stradă! 

Un exemplu : str.Pictor Grigorescu, colț cu str.Brăilei! 
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După aceea pe str.Mare a Unirii, prima … un bloc cu trei scări … prima 

scară este pe str.Mare a Unirii, a doua este pe o altă stradă, a treia iarăși este pe 

str.Mare a Unirii ! 

Pe aleea dentiștilor acolo … îmi scapă acum, nu știu cum se numește 

strada … dacă mă ajută cineva … pe aleea dentiștilor, acolo este o adresă cu 

Mare a Unirii. Și nu are nici o treabă Mare a Unirii acolo! 

Deci, sunt alambicate!  

Și atunci eu aș propune asemenea amendament, și să se țină pe viitor cont 

de așa ceva. Unde are intrarea principală, acolo să i se atribuie adresa. 

Că, în fond și la urma urmei, când cineva caută o adresă, caută intrarea, 

nu dispunerea anumitei clădiri sau a acelui teren. Vă mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „domnule Primar, 

dacă doriți să spuneți ceva! 

Aparatul tehnic, ne puteți … domnule Arhitect, dacă … ne puteți spune 

dacă este pertinent?”. 

Domnul Arhitect Păduraru-Coban George-Daniel : „da, are dreptate”. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „ corect, așa este!”. 

Se supune la vot amendamentul d-lui consilier Costel Bîrsan, se adoptă 

cu 20 voturi „pentru”. 

Nu sunt discuţii şi se supune la vot proiectul de hotărâre, inclusiv cu 

amendamentul formulat de Domnul consilier Costel Bîrsan, fiind adoptat cu 20 

voturi „pentru”,  devenind hotărârea nr. 504.    

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „vă mulțumesc”. 

Se prezintă punctul 22 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 90053 din 

19.10.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „Construire imobil spații comerciale, birouri și locuințe colective 

D+P+6E” – generat de imobilele amplasate în Focșani, str. Tinereții nr. 

1A, nr. cad. 60274 și 54023, în suprafață de 1051,0 m; 
Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă cu  

20 voturi „pentru”, devenind hotărârea nr. 505.  

Se prezintă punctul 23 al ordinii de zi:  proiect de hotărâre privind 

aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetului 

instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri 

proprii estimată la 31decembrie 2018, detaliată pe secțiunea de 

funcționare și secțiunea de dezvoltare;  

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu  

11 voturi „pentru” 9 „abțineri” din partea doamnelor consilier: Ana-Maria 

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

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

Neculai Tănase și Costel Bîrsan, devenind hotărârea nr. 506.   

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „m-ați luat prin 

surprindere”. 
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Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea alocării sumei de 200,00 mii lei din bugetul local al municipiului 

Focșani pe anul 2019 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de 

sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie 2019, Ziua Unirii Principatelor Române; 
 Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: „bună seara, aș avea și eu un 

amendament. 

La art. 1 se modifică astfel, se suplimentează cu 50,00 mii lei suma totală 

de 250,00 mii lei fiind defalcată, după cum urmează: 

- 30,00 mii lei pentru achiziţionarea de materiale promoţionale  

- 60,00 mii lei pentru achiziționare materiale de pavoazare  

- 18,00 mii lei pentru pentru oferirea a 5000 porții sandwich și ceai cald 

participanților la manifestările din  Piața Unirii; 

- 70,00 mii lei pentru achiziționarea unei serii de stilouri personalizate 

pentru marcarea acestui eveniment și alte materiale de promovare  

- 46,00 mii lei pentru achiziționarea și montarea decor manifestări 24 

Ianuarie;  

- 16,00 mii lei pentru achiziționarea a 2 bucăți mesh printat în policromie  

- 10,00 mii lei pentru organizare simpozion dedicat zilei de 24 Ianuarie 

Din art.2 se elimină sintagma: “articolul bugetar “Alte cheltuieli cu bunuri și 

servicii”.  

     Mulțumesc. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „vă mulțumesc 

domnule consilier.”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „erau și paranteze care 

trebuiau citite, erau menționate 160 de stilouri. Pentru achiziționarea unei serii 

de 160 de stilouri...” 

Domnul Mihai Nedelcu: „...probabil că nu a fost redactat”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „... a fost redactat”. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „reluați domnul 

consilier, vă rog să nu mai săriți și să citiți corect”.  

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru:completează amendamentul 

- 70,00 mii lei pentru achiziționarea unei serii de 160 de stilouri 

personalizate pentru marcarea acestui eveniment și alte materiale de 

promovare și broșuri.  

- 46,00 mii lei pentru achiziționare și montare decor manifestări 24 

Ianuarie, 

- 16,00 mii lei pentru achiziționarea a 2 bucăți mesh printat în policromie 

cu montaj aferent, dimensiune 18/10 m.  

- 10,00 mii lei pentru organizare simpozion dedicat zilei de 24 Ianuarie( 

onorarii invitați, cazare masă invitași 2 nopți, transport invitați, mapă de 

prezentare și alte materiale de promovare pentru acest eveniment 

marcabil).  
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Din art.2 se elimină sintagma: “articolul bugetar “Alte cheltuieli cu bunuri 

și servicii” (20.30.30).  

 Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „bun, discuții, vă rog 

domnule consilier Tănase”.  

Domnul consilier Neculai Tănase: „mulțumesc domnule Președinte. 

Aș vrea să vă propun să fim un pic mai practici, mai pragmatici.  

După cum știm cu toții, în decursul anilor, s-au alocat întotdeauna foarte 

mulți bani pentru astfel de sărbători care ... sunt de acord că trebuie să ... va 

trebui să alocăm niște bani, însă, întotdeauna se alocă niște bani în exces. 

Eu zic că ar trebui să luăm exemplul orașelor din vestul țării care alocă 

bani mult mai puțini, niciodată nu ne-au depășit la cuantumul banilor alocați, 

dar fac niște sărbători mult mai frumoase. 

După cum ați văzut, cei din vestul țării alocă bani pragmatic în 

dezvoltare, noi alocăm bani în paranghelii. 

Deci, eu vreau să vă propun să facem același lucru, însă cu o sumă mai 

mică. 

V-aș ruga să fiți de acord să alocăm o sută mii lei, adică un miliard lei, 

este absolut suficient și să alocăm restul de bani în alte proiecte  de care avem 

nevoie. Mulțumesc.  

Deci, acesta este amendament”. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „vă mulțumesc 

domnule consilier”. 

Doamna consilier Ana-Maria Dimitriu: „mulțumesc domnule 

Președinte. 

L-aș întreba pe domnul consilier dacă poate să repete la … modificarea 

art.1, ați precizat de o sută șaizeci de pixuri … stilouri, scuzați-mă, și ce anume 

mai este acolo … și care este suma alocată … rămâne cea de șaptezeci de mii 

… păi, aș vrea să fac o precizare.  

Am împărțit acum șaptezeci de mii la o sută șaizeci de stilouri și îmi dă 

pe bucată patrusute treizeci și șapte virgulă cinci!   

Nu știu ce înseamnă și materiale acelea de promovare, că nu sunt! 

Se pare că luăm modelul la Focșani, Guvernului Dăncilă, care a alocat 

pe o sută de agende șaptesute cinci zeci de lei pe bucată! 

Deci, mi se pare o risipă totală pentru niște stilouri inscripționate, care le 

dăm cui … și de ce facem această risipă din banul public! Mulțumesc”. 

Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „vă mulțumesc 

doamnă consilier”. 

 Domnul Primar  Cristi Valentin Misăilă: „mulțumesc domnule 

consilier. 

Încă o dată demonstrăm că nu știm să ne respectăm memoria eroilor care 

au marcat revoluția și istoria românilor. Vreau să fac precizarea că de fapt, este 

o serie limitată de o sută șaizeci de stilouri, reprezentând o sută șaizeci de ani 

care s-au scurs din nefericire pentru unii, de la marele eveniment din  24 
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ianuarie 1859 și am vrut  prin această serie limitată să marcăm așa cum se 

cuvine, și ne-am gândit ca aceste stilouri să fie de fapt un remember al stiloului 

cu care Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat Pactul de la Focșani. Fiind 

o serie limitată, fiind personalizate, studiind piața am constatat că este un preț 

într-adevăr, nu foarte mic, dar un preț care să merite un asemenea eveniment. 

Dacă luam monede sau luam alte chestiuni care puteau fi marcante și 

puteau fi reprezentative probabil nu aveau și utilitate. Având aceste stilouri  le 

vom oferi celor care vor fi stabiliți în zilele următoare. Vă mulțumesc”. 

 Preşedintele de şedinţă Domnul Mihai Nedelcu: „vă mulțumesc 

domnule Primar”. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc 

domnule Primar, vă rog domnule consilier.” 

Domnul consilier Nicu Tănase: “Domnul președinte, vroiam să vă aduc 

la cunoștință o chestiune tehnică, deci vă rog respectuos să respectați ceea ce 

am votat de la început, deci când vorbește fiecare vorbitor, să dați drumul la 

cronometru, vă rog respectos să respectăm ceea ce am votat, vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc 

domnule consilier, așa am făcut, da e adevărat, domnului consilier Costel 

Bîrsan nu i-am pus cronometrul pentru că a avut ceva de spus în ajutorul, 

ascultați-mă puțin, dar vă rog frumos, a avut ceva corect de spus și nu i-am pus 

cronometrul și atunci nu văd care e problema! Bun trecem mai departe, vă rog 

domnule consilier Gheoca!” 

Domnul consilier Corneliu Gheoca: “Mulțumesc domnule președinte, 

aș vrea să fac o remarcă la ceea ce a spus Doomnul Primar! Domnule Primar 

aici nu e vorba că nu respectăm memoria eroilor și așa mai departe, noi alocăm 

acum o sumă de bani care din punctul nostru de vedere e cam mare pentru ... 

nu-i vorba de nerespectarea memoriei eroilor, da? Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc și eu, 

fiecare consideră cum dorește, acum asta e, asta e situația, bun supunem la vot 

proiectul, amendamentul domnului Nistoroiu, scuzați-mă m-am luat cu…. 

Amendamentul domnului consilier Nistoroiu” 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Nistoroiu și cu 11 

voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru, Nedelcu 

Mihai, Bojoaică Valerica, Mersoiu Ionuț, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai 

Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu și 9 abțineri din partea domnilor consilieri Ana-Maria Dimitriu,  Laura 

Mihaela Ciocoeaş, Drumea Alina Ramona, Corneliu-Dumitru Gheoca, 

Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase, Buzoi Dan,  Filimon Ionuț,  Costel 

Bîrsan, amendamentul a fost aprobat. 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Tănase și cu 9 

“pentru” din partea domnilor consilieri Ana-Maria Dimitriu,  Laura Mihaela 

Ciocoeaş, Drumea Alina Ramona, Corneliu-Dumitru Gheoca, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Buzoi Dan,  Filimon Ionuț,  Costel Bîrsan și 11 voturi 
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„împotrivă” din partea domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru, Nedelcu 

Mihai, Bojoaică Valerica, Mersoiu Ionuț, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai 

Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu amendamentul nu a fost aprobat. 

Se supune la vot proiectul numărul 24 în integralitatea lui și se adoptă 

cu 11 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru, 

Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Mersoiu Ionuț, Balaban Luminița, Radu 

Nițu, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga 

Marius Eusebiu și 9 abțineri din partea domnilor consilieri Ana-Maria 

Dimitriu,  Laura Mihaela Ciocoeaş, Drumea Alina Ramona, Corneliu-Dumitru 

Gheoca, Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase, Buzoi Dan,  Filimon Ionuț,  

Costel Bîrsan devenind hotărârea nr. 507. 

Se prezintă punctul 25 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Se supune la vot proiectul numărul 25 și se adoptă cu 20 voturi 

„pentru” devenind hotărârea nr. 508.  

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului local nr. 186/2017 privind 

alegerea formei de gestiune a serviciului public de administrare, întreținere și 

exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului 

Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Se supune la vot proiectul numărul 26 și cu 11 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică 

Valerica, Mersoiu Ionuț, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu 

Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 9 

abțineri din partea domnilor consilieri Ana-Maria Dimitriu,  Laura Mihaela 

Ciocoeaş, Drumea Alina Ramona, Corneliu-Dumitru Gheoca, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Buzoi Dan, Filimon Ionuț,  Costel Bîrsan proiectul nu 

a fost aprobat. 

Se prezintă punctul 27 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Dacă sunt discuții? 

Vă rog domnule consilier Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan:“Mulțumesc, în ședințele trecute am 

solicitat ca pe aceste tabele să apară, e o solicitare, să apară și lungimea și 

lățimea străzii și de asemenea lățimea trotuarelor. Această solicitare am  
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făcut-o în repetate rânduri dar până în momentul de față nu s-a luat nicio 

măsură! Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc 

domnule consilier, vă rog domnule Secretar!” 

Domnul Secretar Eduard Corhană: “Aseară la comisie se pare că 

intervenția mea a fost cea care a declanșat anumite polemici, îmi cer scuze dacă 

voit sau nevoit s-a întâmplat asta, încercam să vă spun aseară că există o 

notificare care este înregistrată cu nr. 108060/11.12.2018 pe care v-am  

atașat-o, în format electronic, la documentațiile înaintate în timp, e vorba de SC 

ROMAIR CONSULTING din București, cea cu care am contractat întocmirea 

documentațiilor de carte funciară. Ne pun în întârziere atât pe noi, ca și 

semnatari ai acestui contract, respectiv Primăria Municipiului Focșani, prin 

reprezentanți, cât și pe dumneavoastră ca și consilieri locali! Pe scurt, ne roagă 

să acceptați sau să aprobați inventarierea acestor documentații de carte funciară 

pentru ca acestea să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru (OCPI Vrancea). 

Am detaliat în anexă, de fapt în art 1 suprafața așa cum urmează ea să fie 

inventariată și de fiecare dată v-am atașat planurile de situație în care se 

regăsesc și cote și vecinătăți, și tarlale și parcele, acum ce credeți 

dumneavoastră că ar mai trebui în condițiile în care este formatul pe care ni-l 

cer cei de la OCPI, care sunt abilitați să accepte sau să respingă inventarierea 

sau intabularea acestei străzi!? Nu pot să adaug, trebuie să recunoașteți sau să 

recunoaștem că este proiectul de hotărâre introdus în fiecare lună în fiecare 

ședință, din mai 2018 am suspendat derularea acestui contract pentru că am 

sesizat că neacceptând să inventariați aceste străzi, nu pot fi depuse hotărârile 

de apartenență a acestor terenuri la OCPI. Consider că anexele pe pe care vi le-

am transmis, așa cum au fost furnizate de către prestator, răspund cerințelor și 

ca o paranteză, pe același format, celelalte cărți funciare care le-au întocmit 

până la momentul mai 2018 au fost acceptate de către OCPI și ne-au validat 

lucrările acestei societăți! Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc, dacă 

mai sunt alte discuții? Vă rog domnule Primar!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Mai trebuia făcută o precizare, 

Domnule Secretar, legată de faptul că această adresă este de fapt o procedură 

prealabilă, înainte de a fi acționați în instanță de către societatea cu care 

Primăria Municipiului Focșani are încheiat contract pentru intabularea și 

inventarierea, inventarierea de fapt și măsurarea și intabularea tuturor 

suprafețelor din domeniul public și privat al Municipiului și neducerea la 

îndeplinire a acestui contract va pune Primăria într-o mare  dificultate și s-ar 

putea să ajungem în instanță, să fim obligați să achităm daune morale și 

penalități conform contractului încheiat, care nu sunt foarte mici, contractul 

este de aproximativ 500 mii lei, faceți un calcul simplu și vedeți și 

dumneavoastră la ce sume ne putem expune dacă nu vom merge mai departe 

cu acest proiect,  mai mult decât atât, dați-mi voie să vă spun, așa cum a spus 
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și domnul Secretar, nu poate fi nominalizat pe o stradă, știm foarte bine forma 

străzilor și a trotuarelor, ar trebui să facem cred că o măsurătoare din 10 în 20m  

pentru a stabili lățimea străzii, lățimea carosabilului, lățimea  trotuarelor,  

lățimea spațiului verde, și așa mai departe. Trebuie să aduc la cunoștință 

totodată tuturor focșănenilor că acest blocaj se repercutează  în tot ceea ce 

înseamnă activitate de investiții a Municipiului Focșani! Foarte multe dintre 

aceste străzi se regăsesc în proiectele deja demarate  de noi pentru reabilitarea 

străzilor ori nedeținerea cărților funciare pentru aceste străzi va duce la 

imposibilitatea obținerii autorizației de construire! Degeaba vom cheltui noi 

banii pentru elaborarea documentației tehnice și a proiectelor tehnice de 

execuție dacă atunci când vom ajunge să depunem cerere pentru obținerea 

autorizației de construire nu  vom avea această carte funciară, nu vom putea 

obține autorizația și bineînțeles nu vom putea demara procedura de achiziție a 

lucrărilor și nu vor putea realiza niște lucrări de investiții foarte importante și 

mult așteptate de focșăneni! Vă mulțumesc!”  

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc 

domnule Primar, domnule Secretar, vă rog!” 

Domnul Secretar Eduard Corhană: “Aș dori doar să completez că în 

raportul care este atașat proiectului de hotărâre, detaliem la rubrica “observații” 

și motivele pentru care apar diferențe și nu are sens să le reiau dar pentru fiecare 

stradă în parte sunt suprafețe în plus sau în minus, sunt diferențe, trebuie spus 

totuși că Cadastrul României și implicit a Municipiului Focșani sau ultimul 

cadastru este făcut în anul 1986, ceea ce dorim să facem, dorim actualizarea  

străzilor din Municipiul Focșani prin această lucrare. Vă muțumesc încă o 

dată!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc 

domnule Secretar, bănui că și colegii consilieri de la PNL vor da dovadă de 

maturitate politică și pentru cetățeni, acesta fiind un proiect destul de important, 

bănui că o să-l voteze! Așa că o să supun la vot dacă nu mai e nimic de adăugat, 

o să supun la vot proiectul!” 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul numărul 27 și cu 11 

voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru, Nedelcu 

Mihai, Bojoaică Valerica, Mersoiu Ionuț, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai 

Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu și 9 abțineri din partea domnilor consilieri Ana-Maria Dimitriu,  Laura 

Mihaela Ciocoeaş, Drumea Alina Ramona, Corneliu-Dumitru Gheoca, 

Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase, Buzoi Dan, Filimon Ionuț,  Costel Bîrsan 

proiectul nu a fost aprobat. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Cu părere de rău cu 

11 voturi pentru și 9 abțineri din partea grupului PNL nici de data acesta acest 

proiect nu a trecut, nu știu ce vom face pe viitor cu aceste proiecte, probabil că 

…. o să trebuiască să vină oamenii aici în sală ca să îi convingă pe.....” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Dar au fost….” 
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Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Probabil că o să 

trebuiască să mai vină ca să îi convingă...asta e situația...sunt lucruri, sunt 

proiecte pentru cetățeni și nu sunt războaie politice, eu așa văd lucrurile și așa 

ar trebui să le vedeți și dumneavoastră! Dacă le vedeți altfel, îmi pare rău!” 

Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea încredințării în folosință gratuită Direcției de Dezvoltare Servicii 

Publice Focșani până la data de 31.03.2021, a drumului de exploatare situat în 

extravilanul municipiului Focșani, Tarlaua 90; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Dacă sunt discuții? 

Vă rog domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Mulțumesc, eu aș propune mai întâi 

de toate să se astfalteze drumul de la Mândrești, la ieșire din Mândrești către 

Suraia, acel drum pe care l-am mai reluat noi în diferite discuții, acel drum este 

așa de 50 de ani, și nu s-a făcut nici măcar un mic pas pentru asfaltarea acestuia, 

are legătură cu proiectul, da, de ce să asfaltăm un drum pe o pășune, pe un teren 

viran, și nu mai bine asfaltăm întâi Mândreștiul? Haideți să dăm, să zicem, un 

gest de bunăvoință!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Concluzionați 

domnule consilier!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Domnule deci asta e părerea mea! 

Locuitorii Mîndreștiului au și ei dreptul la o șosea asfaltată!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Știți că acolo este al 

Consiliului Județean! Mă scuzați, e al Consiliului Județean!” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan:  “Știu! Cunosc!” 

 Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Nu putem să fim noi 

cei care…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Putem! Eu am propus un proiect la 

un moment dat…” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Da dar nu putem să-l 

luăm, e al Consiliului Județean! Vă dați seama că nu avem cum să facem chestia 

asta!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Știu foarte bine și știți și 

dumneavoastră cum se face! Deci se face un proiect de hotărâre în care se 

stabilește intenția de a prelua acel drum la Municipiul Focșani, la Primăria 

Municipiului Focșani și după aceea se asfaltează! E simplu! Dar numai să se 

vrea! De asemenea mormanul acela de pământ, am fost împreună în vară 

domnule Primar acolo, și ați spus că o să se rezolve!  Mizeria de la intrarea în 

Mândrești, la fel ați spus că o să se rezolve! Nu s-a făcut absolut nimic! 

Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc 

domnule consilier, vă rog domnule Iorga!” 
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Domnul consilier  Marius Iorga: “În primul rând aș vrea să….să 

interziceți pur și simplu consilierilor, indiferent de grupul politic, sau să le 

retrageți cuvântul, dacă nu vorbesc la subiect! Pierdem timpul de geaba! Puteați 

să discutați chestiunea asta stimate coleg, la diverse! Vorbeam de un drum, 

dumneavoastră ne-ați explicat povestea “căprioarei” de alt drum! Nu mă 

întrerupeți!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Povestea căprioarei este alta, 

domnule Marius Iorga, mândreștenii aceia au și dreptul să aibă o șosea asfaltată, 

da? n-au povestea căprioarei!”  

Domnul consilier Marius Iorga: “Nu v-am întrerupt!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “O fi căprioară la dumneavoastră, 

acolo…” 

Domnul consilier Marius Iorga: “Da, bine, mulțumesc! Discutam 

foarte clar și stau și mă întreb ce se va întâmpla cu gunoiul menajer din 

Municipiul Focșani, cu tonele de gunoi care se adună zilnic, când noi vom avea 

interzis de a trece pe drumul actual și nu vom avea o altă cale de acces? Stau și 

mă întreb! V-ați pus întrebarea asta? Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Probabil că dânșii nu 

cred treaba asta și atunci probabil că de asta nu votează! Vă rog domnule 

Primar! Vă rog domnule Tănase!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Mulțumesc! Deci domnu … 

dumneavoastră sunteți că drumul respectiv e la Consiliul Județean! Dar 

Consiliul Județean e la UDMR? Nu-i tot la PSD? Trecem peste chestia asta, îl 

aud pe domnul Iorga că…deci domnul Iorga stați tot timpul pe la domnul 

Președinte Oprișan, pe acolo, tot îi suflați în ureche, domnule puteți să veniți 

cu niște chestii serioase, nu să ne interziceți nouă să vorbim, poate Domnul 

Primar nu are atâta acces cât aveți dumneavoastră acolo! Vorbim serios acuma, 

ce Dumnezeu?”  

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Mulțumesc domnule 

consilier! Domnule Primar, vă rog!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Da, în primul rând, noi dacă-l dăm la 

Direcția de Dezvoltare nu înseamnă că îl vom asfalta! Înseamnă că va fi o 

amenjare strict pentru a putea mașinile de mare tonaj ale societății comerciale 

CUP SALUBRITATE să poată să meargă pe acolo! Deci va fi doar o profilare, 

o balastare și o compactare a acestui drum! Și așa cum vă spuneam și în 

ședințele precedente, este o rută pe care am găsit-o care are mai multe avantaje: 

pe lângă faptul că vom putea avea o continuitate în ceea ce înseamnă transportul 

gunoiului menajer către stația de sortare și de la stația de sortare către groapa 

de gunoi atât timp cât lucrările de reabilitare a acelor străzi pe care se face 

acuma accesul către stația de sortare, mai avem un alt mare avantaj, faptul că 

vom putea să scoatem mai ușor din oraș aceste mașini care fac o poluare atât 

ele ca și autovehicule, pentru că știm foarte bine că nu au un sistem foarte bine 

pus la punct în ceea ce privește emisiile de noxe cât și mirosul neplăcut care 
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este degajat uneori de aceste mașini de gunoi! În ceea ce privește drumul 205 

P, drumul județean 205 P, avem o adresă făcută către Consiliul Județean prin 

care am solicitat să-l preluăm și dumnealor ne-au informat, și v-am pus la 

dispoziție, cu altă ocazie, acea adresă, ne-au informat că deja acel segment de 

drum este în proiectare pentru a fi asfaltat. Urmează, în scurt timp, să fie scoasă 

la licitație lucrarea pentru asfaltarea acelui drum! Vă mulțumesc! În ceea ce 

privește mormanul de pământ, care este la ieșire din Mândrești, am transmis 

adrese către CUP, CUP care ne-a comunicat că va notifica societatea 

comercială care a depozitat acele resturi de pământ pentru a le ridica. Urmează 

să primim răspuns! Iar în ceea ce privește mizeria de la ieșirea din Mândrești, 

de fapt este vorba de acea pășune, a fost sancționat de nenumărate ori de Poliția 

Locală, s-au luat toate măsurile, inclusiv s-a mers până la retragerea 

administrării acelei suprafețe de pășune! Mai mult de atât, momentan, să știți 

că nu am stat cu mâinile încrucișate și am luat măsuri! Și vă garantez că în 

continuare vom urmări ducerea până la capăt a acestor măsuri! Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Deci vedeți domnule 

consilier Bîrsan că vi s-au luat doleanțele în calcul și se lucrează la ele! Deci 

nu este rea voință, dar dacă asta este birocrația, asta e situația! Vă rog!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulțumesc! Bine ar fi să fie așa dar 

eu am mari îndoieli! Deci povestea asta e undeva de un an și jumătate, păi dacă 

atât de repede se iau aceste măsuri, și nici până la ora actuală nu s-au rezolvat, 

ce să spunem de altele?! Acum nu vreau să intru într-o polemică cu domnul 

Primar, dar reabilitarea acelei străzi de la Golești, se poate face foarte bine pe 

două sensuri, separate și diferite, un sens o dată, un sens celălalt! Domnule 

Marius Iorga vă rog frumos să aveți răbdare! În altă ordine de idei, mirosul care 

spune domnul Primar că degajă acele mașini, nu prea degajă, nu știu de ce dar 

nu prea degajă, dar dacă degajă și noi vom merge pe la Câmpineanca pe acel 

drum, de la Sud mașinile duse pe la Câmpineanca s-ar putea să facă același 

miros sau poate mai mare, pe drumul consacrat, spre Golești, apoi, reabilitarea 

acelui drum, după ce a fost reabilitat, ce destinație o să mai aibă? Cheltuim niște 

bani, doar așa ca să aibă ce circula o perioadă scurtă, o lună, două, trei, nu mi 

se pare deloc economic! Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc, din 

câte am înțeles e doar o balastare, nu știu dacă o să coste enorm chestia asta și 

se accelerează și reabilitarea celeilalte străzi, în fine, dumneavoastră decideți, 

supun la vot proiectul!”  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul numărul 28 și cu 11 

voturi „pentru” din partea domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru, Nedelcu 

Mihai, Bojoaică Valerica, Mersoiu Ionuț, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai 

Petruț, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius 

Eusebiu și 9 abțineri din partea domnilor consilieri Ana-Maria Dimitriu,  Laura 

Mihaela Ciocoeaş, Drumea Alina Ramona, Corneliu-Dumitru Gheoca, 
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Claudiu-Alin Dobre, Neculai Tănase, Buzoi Dan, Filimon Ionuț,  Costel Bîrsan 

proiectul nu a fost aprobat. 

Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea trecerii unui bun ce aparține domeniului public al municipiului 

Focșani, în domeniul privat al municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă. 

Se supune la vot proiectul numărul 29 și cu 11 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică 

Valerica, Mersoiu Ionuț, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu 

Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 9 

abțineri din partea domnilor consilieri Ana-Maria Dimitriu,  Laura Mihaela 

Ciocoeaş, Drumea Alina Ramona, Corneliu-Dumitru Gheoca, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Buzoi Dan, Filimon Ionuț,  Costel Bîrsan proiectul nu 

a fost aprobat. 

Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării 

unor bunuri inventariate în domeniul privat al municipiului Focșani; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Se supune la vot proiectul numărul 30 și cu 11 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică 

Valerica, Mersoiu Ionuț, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu 

Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 9 

abțineri din partea domnilor consilieri Ana-Maria Dimitriu,  Laura Mihaela 

Ciocoeaş, Drumea Alina Ramona, Corneliu-Dumitru Gheoca, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Buzoi Dan, Filimon Ionuț,  Costel Bîrsan proiectul nu 

a fost aprobat. 

Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani 

nr. 384/2015 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

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

Misăilă. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Dacă sunt discuții? Vă 

rog domnule consilier Tănase.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Deci, la ședința trecută s-a discutat, 

și aici mă adresez domnului Secretar, să defalcăm acest proiect, era vorba de 

domnul Stavarache, care am zis că o să aprobăm să își facă, era vorba de curte, 

domnule Secretar v-ați luat angajamentul că o să defalcați acest proiect! L-ați 

defalcat? N-am vorbit data trecută cu dumneavoastră și ați spus că sunteți de 

acord să defalcați? Eu atâta am vrut să spun, nu știu ce ați făcut dumneavoastră 

dar văd că nu l-ați defalcat, nu mai știu, ultima oară ați spus că sunteți de acord 

și defalcați, ați cerut și domnului Primar să fie de acord și era ok!” 
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Domnul Secretar Eduard Corhană: “Angajamentul este un lucru mult 

spus, m-ați întrebat dacă se poate și am zis că se poate! Initiator….da nu mă 

învârt domnule consilier.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Așa ați zis dumneavoastră “o să-l 

defalc”  

Domnul Secretar Eduard Corhană: “Am zis că este posibil, inițiatorul 

acestui proiect este domnul Primar!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Am crezut că vreți să servim omul 

ăla, Stavarache cum îl cheamă, familia respectivă, nu vreți, nu vreți, asta e!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă rog domnule 

Primar!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Eu sunt inițiatorul acestui proiect și 

eu n-am vrut să-l defalc pentru a motiva dumneavoastră de ce nu sunteți de 

acord  cu art 2 spre exemplu, pentru că, în mod normal, mi se pare firesc, să 

veniți în fața cetățenilor să și motivați uneori votul negativ constant care-l aveți 

împotriva tuturor proiectelor de patrimoniu unde e nevoie de votul a două treimi 

din membrii consiliului local deci cel puțin 2 voturi din partea grupului PNL! 

Dacă dumneavoastră îmi prezentați o motivație pertinentă, eu vă promit că data 

viitoare voi defalca acest proiect! Este vorba doar despre o inventariere, dacă 

vreți vă spun eu, domnul consilier caută proiectul și văd că nu-l găsește, este 

vorba despre modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 384/10.12.2015, la art 

2 vorbesc, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

privat al Municipiului Focșani după cum urmează: poziția 227 punctul 1, număr 

inventor 21691  teren curți construcții tarlaua 125 din inventarul bunurilor ce 

alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Focșani se modifică și va avea 

următorul conținut: teren curți construcții tarla 125 parcela 6580, suprafață 

totală categoria curți construcții 33200mp având o valoare de 2839928lei, 

suprafață ce include teren în suprafața de 6000mp aferent staționarului pentru 

câini comunitari administrat de Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani 

precum și teren în suprafață de 1000mp încredințat în folosință gratuită a 

asociației “Prietenii animalelor” departamentul câini comunitari. B – se radiază 

bunul inventariat în cadrul tarlalei 125 cu nr de inventar 21235 precum și bunuri 

inventariate în cadrul tarlalei 197 cu nr. de inventar 21161, 21162 și 21163. 

Dați-mi și mie o motivație, nu mie, cetățenilor care v-au votat și v-au trimis în 

Consiliul Local! De ce sunteți împotriva acestei modificări care nu văd cu ce ar 

afecta într-un fel sau altul un asemenea proiect de hotărâre! Este vorba doar 

despre o inventariere a unor suprafețe de teren curți construcții care, chiar se 

află în administrarea Direcției de Dezvoltare, la padocul de câini, inclusiv la 

acel padoc al “Prietenilor animalelor”, care știți foarte bine că funcționează și 

suntem  în vecinătate cu ei! Vă rog!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă rog domnule 

consilier!” 
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Domnul consilier Neculai Tănase: “Vă mulțumesc domnule 

președinte, respectuos vreau să vă spun că n-am ce motivație să vă dau, noi, la 

ultima ședință, am picat de acord, împreună, ca astăzi să se prezinte în loc de 

un singur proiect, 2 proiecte, defalcate, așa am căzut de acord cu toții! Și acuma 

dumneavoastră îmi cereți mie motivații dar eu vă întreb pe dumneavoastră ce 

motivație aveți de nu ne băgați cele 75 de proiecte care le avem noi depuse? 

Întreb și eu, dacă vreți cu motivație…motivația mea a fost să ajutăm pe domnul 

Stavarachi să poată să-și intabuleze.” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “La toate cele 75 de proiecte ați primit 

motivații și răspuns!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Foarte bine, deci nu vreți să le 

votați și să le băgați în … și atunci? De ce mă întrebați pe mine?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Din cele 75 de proiecte, câte spuneți 

dumneavoastră, că nu am stat să le număr…” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Ați fost de acord la ultima ședință 

să defalcăm și acuma v-ați sucit, eu nu înțeleg de ce!? Haideți să fim paroliști 

unii cu alții, să respectăm cee ace spunem!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Asta ce cereți dumneavoastră se 

numește șantaj politic! Din cele 75 de proiecte, dacă sunt 75 că nu le-am 

inventariat, pot spune că doar două sau trei au fost, într-adevăr, obiective, 76 

câte spuneți dumneavoastră, nu le-am inventariat că nu am avut curiozitatea 

asta, dar sunt proiecte pe care le-am tratat cu maximă seriozitate, le-am preluat, 

și multe din propunerile dumneavoastră de proiecte de hotărâre nu trebuiau să 

fie proiecte de hotărâre de consiliu local, multe din acestea au fost niște măsuri 

care au fost aplicate, și vă dau câteva exemple, prin măsuri dispuse de către 

comisia de siguranță a traficului constituită la nivelul Municipiului Focșani și 

care au fost aplicate fără a fi nevoie să fie un proiect de hotărâre pentru a se 

institui un sens unic pe o stradă, sau pentru a se monta niște sisteme de calmare 

a traficului pe alte străzi și așa mai departe, vă reamintesc doar câteva dintre 

ele!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Și eu vă reamintesc că am 

prezentat străzi de reabilitat ….nu le-ați reabitat nici în ziua de azi!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Străzi pe care dumneavoastră le-ați 

propus, încă o data îmi demonstrați că nu știți ce votați!  Sau nu vă interesează!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Dacă mergem pe jigniri, eu zic că 

nu are rost! Spuneți dumneavoastră ce vreți, trecem la vot și cu asta basta!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Nu e nicio jignire, vreau doar atât să 

vă atrag atenția că multe din străzile care le-ați propus dumneavoastră, 

individuale, ați propus câte un proiect pentru câte o străduță, noi acele străzi  

le-am prins în proiecte care au fost deja aprobate de către Consiliul Local, în 

loturi mult mai mari! Deci străzile pe care dumneavoastră le-ați prous, dați-mi 

un exemplu de o stradă care ați propus-o dumneavoastră spre asfaltare și eu 

verific să văd dacă nu a fost aprobat proiect de hotărâre pentru alocare de sume 
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în vederea demarării procedurilor de proiectare și execuție a acestora. Aveți o 

stradă pe care puteți să …dați-mi strada respectivă, una singură vreau să-mi 

spuneți!” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Sunt multe…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Care sunt acelea care le-ați propus 

dumneavoastră și noi nu le-am prins în proiect?” 

Domnul consilier Neculai Tănase: “Niciuna…!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Vă mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă rog doamna 

Dimitriu.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “Mulțumesc domnule 

președinte! Nu cred că suntem la acest proiect să inventariem câte initiative de 

proiect au fost depuse și în viziunea domnului Primar aici de față nu sunt… 

(domnule Primar… mulțumesc!) câte s-au introdus pe ordinea de zi ca proiecte 

de hotărâre ideea este că, existent de aproximativ 1 an de zile este o hotărâre 

deja de consiliu local, deci hotărâre, care nu este pusă în aplicare și știți bine la 

ce mă refer, este proiectul colegei, hotărârea de consiliu deja,  cum am precizat, 

a colegei nostre Laura Ciocoeaș. Mulțumesc!”  

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dați-mi voie să vă răspund stimată 

domnșoară că acel proiect de hotărâre, acea hotărâre este pusă în aplicare, a fost 

emisă dispoziția  cu privire la nominalizarea membrilor din comisia de 

specialitate, comisia trebuie să-și facă treaba! Din acel moment nu mai este o 

atribuție a mea! Comisia trebuia să se întâlnească, să se organizeze, să-și facă 

un regulament și să-și ducă la capăt atribuțiile. Vă mulțumesc!”  

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă rog doamna 

Ciocoeaș! 

Doamna consilier Laura Ciocoeaș: „Mulțumesc! Din câte știu ați 

numit din aparatul de specialitate a dumneavoastră doi oameni, doi cetățeni care 

dânșii trebuia să ne sune pe noi consilierii să ne întâlnim și să demarăm 

procedurile. Nici până în momentul ăsta nu am fost sunați!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dacă dumneavoastră  cunoașteți, nu 

trebuie, nu cred că colegii noștri să vă convoace pe dumneavoastră consilieri 

locali! Dumneavoastră puteați face o convocare, toți 3 membri ai acestei 

comisii și să faceți…” 

Doamna consilier Laura Ciocoeaș: Noi ne-am întâlnit, domnul…poate 

confirma, domnul Nedelcu.”  

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Așa, și ați făcut o convocare a 

comisiei?” 

Doamna consilier Laura Ciocoeaș: “Dacă nu știu cine sunt acei 2 …” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Dar v-a fost comunicată dispoziția! 

Vă mulțumesc!” 

Doamna consilier Laura Ciocoeaș: “Nu știu cine sunt, dacă poate 

cineva să mă lămurească, aștept cu plăcere!” 
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 Primar Cristi Valentin Misăilă: “Rog…doamna Dăscălescu este? Știu 

clar că acea dispoziție v-a fost comunicată!”  

Domnul consilier Neculai Tănase: “Problema este că nu știe nimeni 

cine sunt oamenii ăia, dacă- i știa cineva, îi spunea, asta era o chestie banală, 

că doar nu a cerut nimeni…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Domnu consilier, a fost comunicată 

dispoziția în care sunt nominalizate persoanele?”  

Primar Cristi Valentin Misăilă: “O dispoziție fără nume și prenume? 

Doamna Dăscălescu, dispoziția emisă de mine pentru nominalizarea colegilor 

care să facă parte din comisia cu privire la identificarea clădirilor a fost 

comunicată consilierilor membri în această comisie? “ 

Doamna Cristina Dăscălescu: “Nu! Este comunicată membrilor 

comisiei nominalizați de dumneavoastră!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Asta am întrebat!”  

Doamna Cristina Dăscălescu: ”Da!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Și cine sunt colegii?” 

Doamna Cristina Dăscălescu: “Nu mai țin minte…” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Căutați și îmi aduceți până la sfârșitul 

ședinței!” 

Doamna Cristina Dăscălescu: “Da, imediat!”  

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă rog domnule 

consilier Costel Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Mulțumesc! Domnule Primar, eu 

vreau să vă readuc aminte, eu personal am 7 proiecte depuse dintre care 2 

dumneavoastră vi le-ați însușit ca și cum ați fi fost dumneavostră inițiatorul! 

Știți că am avut o discuție la un moment dat, lucru care nu se face, îi spuneam 

eu “plagiat”. În altă ordine de idei, aceste proiecte, indiferent, bune sau ne bune,  

cum or fi ele, nu credeți că e normal, cum specifică legea, măcar să fie 

prezentate la comisie?  Să le audă, să le vadă colegii noștri? De ce nici măcar 

în comisii n-au fost introduse? Și dumneavoastră veniți și ne spuneți nouă nu 

știu ce, că nu suntem cu dumneavoastră sau vă șantajăm politic! Păi domnul 

Primar și noi am fost trimiși aici de către cetățeni! Și cetățenii care ne-au votat 

pe noi au așteptări de la noi! Cetățenii care ne-au votat pe noi așteaptă proiecte 

de la noi și dumneavoastră pur și simplu ne barați acest lucru! Cu bună știință, 

și știți bine ce spun, ne-ați invocat întotdeauna că cineva care face acele 

rapoarte consideră că nu sunt proiectele noastre bune! Cu alte cuvinte, un 

angajat al Primăriei cenzurează depunerea și discutarea unui proiect al unui 

consilier local ceea ce mi se pare total incorect! Mulțumesc!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Bun vă mulțumesc 

domnule consilier dacă nu mai sunt ale discuții propun supunerea la vot a 

proiectului!”   

Se supune la vot proiectul numărul 31 și cu 11 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică 
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Valerica, Mersoiu Ionuț, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu 

Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 9 

abțineri din partea domnilor consilieri Ana-Maria Dimitriu,  Laura Mihaela 

Ciocoeaş, Drumea Alina Ramona, Corneliu-Dumitru Gheoca, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Buzoi Dan, Filimon Ionuț,  Costel Bîrsan proiectul nu 

a fost aprobat 

Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 384/2015 

privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al 

municipiului Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Se supune la vot proiectul numărul 32 și cu 11 voturi „pentru” din 

partea domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică 

Valerica, Mersoiu Ionuț, Balaban Luminița, Radu Nițu, Mihai Petruț, Lupu 

Cătălina, Ungureanu Daniel, Gongu Emanuel, Iorga Marius Eusebiu și 9 

abțineri din partea domnilor consilieri Ana-Maria Dimitriu,  Laura Mihaela 

Ciocoeaş, Drumea Alina Ramona, Corneliu-Dumitru Gheoca, Claudiu-Alin 

Dobre, Neculai Tănase, Buzoi Dan, Filimon Ionuț,  Costel Bîrsan proiectul nu 

a fost aprobat. 

Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind 

însușirea modificărilor aduse anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

municipiului Focșani nr. 383/2015 privind însușirea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă. 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Dacă sunt discuții? 

Vă rog domnule consilier Bîrsan!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Mulțumesc! Dacă la acest 

proiect…de fapt acest proiect a fost introdus în repetate rânduri, eu la rândul 

meu, în repetate rânduri am cerut facturile de proveniență de la aceste bunuri 

supuse casării și foarte frumos am fost trimis la plimbare în sensul că mi s-a 

comunicat să le caut singur! Ori legea prevede foarte clar toate bunurile care 

sunt în serviciu, până la casare, trebuie să aibă facturi! Facturile nu pot fi 

distruse și nu ni s-au pus la dispoziție aceste facturi! Vă mai readuc aminte 

câteva dintre aceste articole care au fost achiziționate cu sume de bani 

exorbitante, la acea vreme! Deci în anul 2000-2002 valoarea EURO era 2,76lei. 

Și vreau să vă spun că cu 5000 EURO, în acel moment, se cumpăra un 

apartament cu 2 sau chiar 3 camere! Și haideți să vă spun ce înseamnă un 

întrerupător AEG care e de mărimea unei jumătăți de coli A4 a costa 2538 

EURO! O pompă dozatoare, o pompă mică a costat 4610 EURO!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Domnule consilier, 

am mai discutat lucrurile astea!”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Lăsați-mă că mai am 2!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Da știți foarte bine că 

le-am mai discutat!” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: “Știu, lăsași-mă ca să vă spun de ce!” 

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vreau să 

concluzionați rapid, mulțumesc!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: “Repede, un rezervor de dozare, de 

clorinare îi spune, un butoi  de 200l albastru, în care se pun murături, a costat 

2330 EURO, cât jumătate de apartament și nu vă mai spun de un tablou electric, 

cu siguranțe automate, 5588 EURO și am solicitat și eu să ni se pună la 

dispoziție facturile de achiziție a acestor bonuri și repet încă o dați, vă rog să 

mi se pună la dispoziție! Mulțumesc!”  

Domnul Președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc, 

domnule Primar, vă rog!”  

Primar Cristi Valentin Misăilă: “Încă o dată duceți în eroare pe toți cei 

care vă ascultă domnule consilier și spun acest lucru deoarece ați primit un 

răspuns scris  din partea S.C CUP SA Focșani în care vi s-a comunicat foarte 

clar că toate facturile de proveniență a acestor bunuri, conform legii și privind 

arhivarea documentelor financiar – contabile, au fost distruse pentru că a 

depășit termenul de păstrare de 10 ani, pe de-o parte, pe de altă parte, valoarea 

de inventar nu este valoarea de intrare! Valoarea de intrare este una, valoarea 

de inventar este alta! Valoarea de inventar a rezultat în urma actualizării 

periodice, din punct de vedere contabil, ale acestor repere de inventar, acestor 

bunuri și din acest motiv există posibilitatea ca valoarea de intrare să fie mult 

mai mare, nu putem să ne raportăm la valoarea EURO de atunci și să comparăm 

cu valoarea de inventar de acum! Dacă ar fi fost o chestiune să facem o analiză 

economico – financiară ar fi trebuit să luăm valoarea de intrare, valoarea de 

inventar și pe urmă vedeam exact despre ce este vorba! Dar repet, așa cum am 

mai spus-o și cu alte ocazii, nu cred eu că aceste bunuri care au fost 

achiziționate în baza unor proiecte finanțate pe fonduri europene au fost la sume 

exorbitante și au fost trecute cu vederea de toate organismele de control care au 

verificat modul de implementare a acestor proiecte! Mulțumesc!” 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc 

domnule Primar. Vă rog domnule consilier Bîrsan Costel”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule Primar dumneavoastră 

induceți în eroare, deci în primul rând răspunsul  îl știu foarte bine ceea ce  

mi-a fost transmis. Domnul Primar mi s-a comunicat să le caut la arhiva 

națională, nici decum că au fost distruse la Arhivele Nationale. Da? Legea 

spune clar că o factură nu poate fi distrusă dacă acel bun este în serviciu până 

la casare. Nicidecum ce spuneți dumneavoastră. Și apoi aceste ... cum spune în 

Proiectul de Hotărâre, nu le-am scris eu aici .... evaluarea lor la intrare. Deci 

este vorba de achiziționare și spune și anul când s-au achiziționat, da? Aceste 

facturi sunt convins că există numai că, câți bani s-au dat pe ele și ce s-a 

întâmplat?  Dacă am avea facturile ...”  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Domnul consilier ... „ 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: „S-ar putea să pună și alții întrebări 

de aceea nu ni se dau”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Cu plăcere ... știți 

foarte bine că am mai discutat lucrul acesta o dată. Nu suntem noi cei care să 

facem astfel de evaluări din cauza faptului că cei care au finanțat aceste 

proiecte, ei au avut și banii, deci nu ... bun și acum spuneți-mi ce aveți 

dumneavoastră împotriva acestui proiect astfel încât sa însușim acest inventar 

și după aceea să ...”  

Domnul consilier Bîrsan Costel: Vă răspund imediat... domnul 

președinte  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: Ca să putem casa ceea 

ce este de casat.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule președinte eu nu sunt 

împotriva acestui proiect dar un vot după cum știți constă în: pentru, împotriva 

sau abțineri. Eu nu vreau să fiu complice la ceea ce s-a întâmplat aici. Ca atare 

mă abțin, nu am nimic împotrivă vă repet dar, am dreptul să mă abțin. 

Mulțumesc”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Da bine, am înțeles. 

Supunem la vot proiectul”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 

33 și nu se adoptă cu 11 voturi “pentru” și 9 abțineri din partea următorilor 

consilieri locali grupul PNL Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre 

Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, 

Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase Neculai și domnul consilier Bîrsan Costel 

proiectul nu a fost aprobat.  

 Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, prezintă punctul 34 al 

ordinii de zi proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în 

vederea valorificării și, după caz, casării unor bunuri inventariate în domeniul 

privat al Municipiului Focșani.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții 

supun la vot proiectul. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 

34 și nu se adoptă cu 11 voturi “pentru” și 9 abțineri din partea următorilor 

consilieri locali grupul PNL Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre 

Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, 

Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase Neculai și domnul consilier Bîrsan Costel 

proiectul nu a fost aprobat.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Acum să-mi fie cu 

iertare dar și când vreți să facem bani vă abțineți? Întreb? Pur și simplu adică 

... ne-ați certat că noi cheltuim banii dar și când vrem să facem bani ne abținem? 

Cum vine treaba asta domnul consilier? Întreb? Bun .... „ 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul Primar vă rog să nu vă 

permiteți glume cu mine”!!! 
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Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Dacă sunt alte 

discuții...” 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Să folosiți numele meu nu este în 

regulă”.  

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Eu am făcut remarca 

dacă nu vă supărați …. “ 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: „Nu mai sunt discuții. 

Aș avea o propunere să nu vă mai aud că vorbiți că noi cheltuim bani. Dacă nu 

vă convine să facem bani, de ce să-i cheltuim”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul președinte îmi permiteți”? 

Domnul președinte de ședință Mihai Nedelcu: “Am făcut eu o remarcă 

atâta tot, vă rog frumos”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, prezintă punctul 35 al 

ordinii de zi proiect de hotărâre privind însușirea completărilor aduse anexei la 

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

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare.  

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții 

supun la vot proiectul. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 

35 și nu se adoptă cu 11 voturi “pentru” și 9 abțineri din partea următorilor 

consilieri locali grupul PNL Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre 

Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, 

Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase Neculai și domnul consilier Bîrsan Costel 

proiectul nu a fost aprobat.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, prezintă punctul 36 al 

ordinii de zi proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor aduse anexei la 

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

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Focșani, cu modificările și completările ulterioare.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 

36 și nu se adoptă cu 11 voturi “pentru” și 9 abțineri din partea următorilor 

consilieri locali grupul PNL Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre 

Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, 

Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase Neculai și domnul consilier Bîrsan Costel 

proiectul nu a fost aprobat.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, prezintă punctul 37 al 

ordinii de zi proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării 

parcărilor și locurilor de parcare din Municipiul Focșani, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții 

supun la vot proiectul.Vă rog domnule consilier Tănase.  
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Domnul consilier Tănase Neculai: “Mulțumesc domnule președinte. 

Deci aici este vorba de parcări. Stimați colegi, domnule director de la SC 

PARKING SA, de o bucată de vreme s-a început împărțirea, mă 

rog…închirierea, taxarea parcărilor în Municipiul Focșani. Este foarte bine că 

se face acest lucru. Însă noi v-am spus și vă repet suntem de acord să dăm aceste 

parcări cetățenilor, făcând o paranteză totuși nu a crescut nicio parcare în 

Municipiul Focșani. Omul când coboară din bloc este tot parcarea veche. Dar 

dacă tot o dăm și cerem bani pe această parcare … noi dorim ca aceste parcări 

să fie amenajate, trasate. Avem atâtea exemple și atâtea reclamații din partea 

cetățenilor că li s-au dat parcări cu gropi și de aceea eu vă spun noi vom vota 

aceste parcări. Pregătiți-le calupuri, zece parcări … 100, 1000 de parcări nu știu 

… dar să fie amenajate și noi suntem de acord cu acest lucru. Dar oamenii … 

dacă oamenilor, cetățenilor municipiului li se percepe o taxă nu este normal să 

le dăm aceste parcări neamenajate. Atâta am avut să vă spun. Mulțumecsc”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Mulțumesc domnule 

consilier, sunt în total de acord și eu cu dumneavoastră. Precum ați promis în 

fața camerelor venim cu calupuri de parcări cu fotografii și dacă sunt în regulă 

dumneavoastră …” 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Le vizionăm că nu este mare 

lucru”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Bineînțeles”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Cum facem la urbanism și dăm 

aceste parcări”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Bun domnule 

director sper că ați înțeles așa că dacă doriți să ... are dreptate domnul consilier, 

vor trebui date conforme”.  

Domnul consilier am înțeles, domnii consilieri vor merge pe teren, vor 

vedea că sunt amenajate, vor vedea că nu sunt probleme și data viitoare le vom 

aproba. Ușor și simplu. Da, domnule consilier? 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Aș vrea să vă completez, deci dacă 

vine în calupuri amenajate, noi le aprobăm fără nicio problemă. Normal. Dar 

eu vă spun că domnul director nu are dreptate în totalitate. Aveți o parte 

amenajate dar o parte nu sunt amenajate. Deci, eu credeți că nu trăiesc în orașul 

acesta, nu știu”? 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Domnule consilier, 

le vom aproba doar pe cele care sunt amenajate ... „ 

Domnul consilier Tănase Neculai: “Și eu le știu pe de rost domnul ... 

da domnule dar nu trebuie să mă contraziceți că ... dacă eu aș locui la București 

puteți să mă contraziceți dar eu locuiesc aici ... „ 

  Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Domnul director vă 

rog frumos, am înțeles rămâne să vedem. Acta non verba”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog domnule 

consilier Bîrsan”. 
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Domnul consilier Bîrsan Costel: „Da eu sunt de acord ... și eu sunt de 

acord cu colegul meu domnul Tănase. Calupuri de 50, 100 parcări bine 

amenajate nu doar vopsite, da? Și atunci le dăm cetățenilor așa cum trebuie 

pentru că scot banii din buzunar. Aș mai avea o observație legată tot de parcări. 

O chestiune pe care am sesizat-o chiar zilele trecute. Deci persoanele care 

închiriază un loc de parcare, la o anumită adresă, să spunem pleacă de acolo și 

se mută cu locuința în altă parte. În luna august au plătit tot anul acea parcare. 

La noua adresă închiriază din nou altă parcare. Plătesc la fel pe întregul an. 

Aceeași parcare și nu mi se pare deloc corect. Domnul este ... înainte de a vorbi 

m-am interesat chiar la dumneavoastră, domnule Director. Vă arăt cu chitanțe 

cu contracte și cu documente. Asta înseamnă dublă taxare, dublă impozitare și 

nu este corect. Pe același loc de parcare să se ia bani de două ori de la doi 

cetățeni”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Păi a renunțat la acel 

loc”? 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „A renunțat la acel loc și s-a dus la 

locul următor și acolo plătește tot pe un an întreg. Hai să mă repet poate nu am 

fost bine înțeles”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Am înțeles, eu am 

înțeles foarte bine. M-am gândit că nu au renunțat la celălalt loc și din cauza 

asta are două locuri de parcare. Că nu a dus plăcuța către PARKING și nu a 

renunțat la celălalt loc”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Deci 1 persoană plătește două locuri 

de parcare doi ani. Deci în același an plătește de două ori. Dacă eu mă duc și 

închiriez acuma locul de parcare de la Parking plătesc pe întregul an și iarăși 

nu este corect. Păi nu este corect dacă eu nu beneficiez 1 an de zile”. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Și acuma ce facem, 

spunem că vrem parcare pentru 20 de zile ... durează trei săptămâni până vă 

aduce o plăcuță”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnule înțelegeți ce vreau să spun? 

Cineva nu se joacă cu 10 zile, 20 de zile ... „ 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “În toată țara vă spun 

că am fost și am și alte exemple se plătește pe 1 an de zile, indiferent. O să vă 

mai spun un lucru vă dau exemplu capitala. În momentul în care s-a sfârșit luna 

și nu ai plătit oricine poate veni să-ți ia locul de parcare pe 1 an de zile. 

Următorul an stau la pândă ceilalți. Dacă în ultima zi nu au venit și nu s-au 

depus cererile și nu s-a făcut plata altul a venit și a luat fără nicio discuție și 

nimeni nu are nimic de comentat. Acum dacă s-a mutat dintr-o parte în alta 

există ... nu ai cum să faci ... diferența asta. Cel puțin nu cred că se poate face 

scriptic sau mă rog ... în documente mă refer astfel încât să nu aveți probleme”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Domnul președinte cred că nu m-ați 

înțeles”. 
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Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Vă rog să-l lăsăm pe 

domnul director Statache Nicușor să vorbească”. 

Domnul Director PARKING SA Statache Nicușor: „Da, doamnelor și 

domnilor consilieri am trei întrebări o să vă rog frumos să-mi răspundeți. Prima 

întrebare vreau să o adresez domnului Consilier Bîrsan. Vă rog frumos spuneți-

mi ce înseamnă în accepțiunea dumneavoastră o parcare amenajată?  Întrebarea 

i-a fost adresată domnului Bîrsan Costel”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Mulțumesc chiar sunt onorat să vă 

răspund. O parcare amenajată înseamnă o parcare asfaltată, fără gropi, fără 

băltoace, trasată și bine delimitată. Am fost clar”? 

Domnul Director PARKING SA Statache Nicușor: „Vă mulțumesc 

pentru răspuns. Vreau să vă aduc la cunoștință că acest calup de 509 locuri de 

parcare care este distribuit pe aria admministrativă a municipiului Focșani, 

corespunde în tocmai cerințelor dumneavoastră. Vă rog frumos, orașul vă stă 

la dispoziție. Este a 8-a oară când se introduce acest proiect de hotărâre. Vă rog 

mult trăim într-un orășel de provincie până la urmă cu o suprafață mică. Vremea 

încă ne permite să ne plimbăm. Așa cum am văzut că există spectatori de peste 

drum, acum nu știu dacă laudativ sau critic și fac referire la parcarea de la 

Electrica, s-ar putea ca săptămâna viitoare să vă invit la inaugurare să apăsăm 

împreună pe butonul de funcționare a barierelor de acolo, da? Asta vroiam să 

vă spun că toate cele 509 locuri corespund și cerințelor cetățenilor municipiului 

Focșani. Nu ne-ați motivat sau nu ați fundamentat destul de temeinic până în 

momentul de față care este motivul pentru care dumneavoastră și mă refer la 

consilierii grupului PNL și la dumneavoastră consilier independent sau UNPR. 

Eu nu știu”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Sunt consilier UNPR, reprezint 

partidul UNPR”. 

Domnul Director PARKING SA Statache Nicușor: „Ok și mă refer și 

la dumneavoastră, de ce nu doriți să votați acest proiect? Spuneți-ne încă o dată 

vreau să audă și focșănenii, de ce? Corespunde ca și suprafață sunt marcate, 

așteaptă doar să fie exploatate într-un mod civilizat. Ele sunt exploatate și în 

momentul de față”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Bun, domnul 

consilier, gata vă mulțumim. Domnul Tănase vă rog frumos doamna Dimitriu 

era vă rog din suflet nu vă supărați”. 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: „Mulțumesc domnule 

președinte. Domnule Statache, mă bucur așa, aveți un discurs de povestitor, vă 

stă bine așa ... mi-ar plăcea să vă văd la Teatru dar ... aș vrea să vă întreb că ... 

să vă spun că dumneavoastră nu sunteți aici să puneți întrebări consilierilor ci 

să le răspundeți la întrebări. Administrați o societate subordonată Consiliului 

Local și dacă tot ați adus aminte de aceste parcări țin să vă precizez că ați avut 

destule comentarii pe pagina de Facebook a SC PARKING, și sunt dovada că 

cetățenii sunt nemulțumiți și mă refer la ceea ce privește încheierea contractelor 
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cu SC PARKING. Sunt oameni care au încheiat în luna august a anului curent 

și trebuie să se prezinte până la 31 decembrie 2018 și să-și reînnnoiască 

contractul pentru anul viitor. In condițiile în care dumnealui până în luna august 

nu a beneficiat de loc de parcare și a parcat-o unde a găsit dumnealui locul 

potrivit în acest oraș. Ceea ce mi se pare absurd ați luat banii pentru 1 an întreg, 

dar omnul a avut beneficii de la serviciul dumneavoastră doar câteva luni din 

an, Da? Muțumesc”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Vă mulțumesc 

doamna consilier. Vă rog domnul ... nu v-am dat cuvântul. Doamna consilier 

Dimitriu este adevărat domnul director nu trebuie să ne pună întrebări nou, dar 

haideți să nu ... fim așa destul de duri, numai când ne convine. Eu cred că ne-

am cam opus la acest proiect de 8 luni. Deci, dacă ar fi fost înțelegere plus că 

dacă ar fi fost înțelegere bănuiesc că oamenii ar fi beneficiat de mult timp de 

aceste locuri. Are o mare legătura, asta o dată. A doua toate au început, dacă 

așa s-a hotărât atunci să plătească pe 1 an de zile asta e, atunci se plătește pe 1 

an de zile. Toate au un început că este mai greu sau mai ușor, nici mie nu-mia 

convenit să plătesc .... dar am plătit nu am avut ce face. Am plătit dar nu am 

facut atâtea comentarii mai ales că am fost de acord să avem o societate ... și 

dumneavoastră ați fost de acord de la început ...” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: „Nu cred că trebuie să 

înghesuim cetățenii pentru că nu au încotro”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Nu ... v-am spus că 

toate au un început și dacă așa a fost începutul și așa s-a pornit... acum nu 

putem, vă dați seama ce ar însemna să mergem .... domnule ai plătit din august, 

mergem până la august în anul viitor. Nu este nicăieri în țară așa ceva”. 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: „Contractele se fac pe o 

anumită perioadă de timp, din momentul încheierii are un termen în perioada 

când se desfășoară”. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Din punct de vedere 

fiscal ... „ 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: „Din punct de vedere juridic 

este ilegal. Dar domnul director Statache știe foarte bine”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Eu vă mulțumesc, 

domnul Primar vă rog”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă mulțumesc domnule 

președinte de ședință. Stimați consilieri locali ai Municipiului Focșani, cred eu 

că ar trebui să discutăm punctual niște chestiuni. Da întra-adevăr aveți dreptate. 

Ar trebui să le oferim cetățenilor doar parcări amenajate conform standardului, 

așa cum a spus domnul Director, sunt. Dar trebuie să recunoaștem că nu sunt 

100% din cele 509. Dar haideți să le luăm punctual. Pe strada Longinescu avem 

locuri de parcare amplasate pe carosabil. In acest moment noi nu avem 

reglementat, dacă nu le vom preda în curând la SC PARKING SA pentru a fi 

clasificate ca locuri de parcare, Poliția Municipiului Focșani ne-a notificat să le 
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desființăm, ele nu sunt reglementate. Pe strada Longinescu, este o stradă cred 

eu foarte bine asfaltată, fără gropi și așa mai departe, Da? Mergem mai departe. 

Strada Auroara, anul acesta a fost reparată toată strada Aurora. Da? Și nu cred 

eu că sunt probleme cu parcările de acolo mai mult decât atât vă reamitesc că 

avem patru cerereri din partea agenților economici care își desfășoară 

activitatea pe acea stradă. Domnul consilier sunteți de acord că strada a fost 

reabilitată? Două probleme dar nu atât de grave. Se pot rezolva în primăvară. 

Nu cred ca în două canalizări stă repartizarea a peste … sunt destule locuri de 

parcare. Avem multe locuri de parcare avem 44 de locuri și încă 9 locuri și încă 

5 și 11 avem destule locuri de parcare. Nu uitați că acolo există si sediul 

Finanțelor Publice ale Municipiului Focșani unde mulți cetățeni vin și 

parchează acolo. Am fi putut acolo amenaja niște locuri de parcare mixte. Vă 

aduc la cunoștință la modul foarte serios că dacă acest proiect nu va fi aprobat, 

va trebui să aplicăm măsurile dispuse de către Inspectoratul Județean de Poliție, 

în sensul că vor dispărea acele locuri de parcare după carosabil. Da? La fel pe 

strada Moldova, lângă Școala Anghel Salighny. Acolo strada este reabilitată. 

Loc de parcare pe strada Cuza Vodă, în fața fostului parchet. La fel, locuri 

amenajate, din pavaj, ce să le mai facem la aceste locuri? Stimați consilieri? Să 

le poleim cu aur? Care ar fi? Bun? Mai sunt câteva, strada Războieni vă aduc 

la cunoștință că strada Războieni este în proiect de reabilitare. Este doamna 

Costin? Pe strada Frăției la fel avem proiect de reabilitare. Iar toate celelalte 

parcări care acum sunt în administrarea SC PARKING SA au fost luate și 

inventariate și avem deja contractate documentațiile, de avizare a lucrărilor de 

investiții pe toate aceste parcări. Avem pe lângă cele 52 de străzi care sunt deja 

în faza avansată, ajungem chiar la proiectul tehnic și execuție mai avem încă 

82 de străzi inclusiv locurile de parcare adiancente acestora care urmează să 

intre în proces de reabilitare. Chiar mai mult de 82 de străzi deoarece au mai 

fost introduse suplimentar. Dar repet dacă dumneavoastră îmi indicați ce ar 

trebui să facem pe Longinescu, ce ar trebui să facem pe Aurora, pe Moldova 

chiar și pe strada Poeniței care este o stradă din punct de vedere tehnic este în 

regulă. Pe Cuza Vodă … Poftiți? Faceți un amendament scoatem Războieni și 

Frăției și haideți să discutăm”. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Să facem un test de 

bună voință. O secundă va dau cuvântul imediat. Facem un test de bună voință 

astăzi. Domnul Bîrsan, propuneți un amendament cu străzile pe care le-a spus 

domnul Primar că sunt reabilitate total și haideți să votăm. Nu? Acele străzi 

sunt amenajate, sunt în regulă străzile sunt noi. Nu avem ce discuta din punctul 

acesta de vedere. Vă rog domnul Tănase”.  

Domnul consilier Tănase Neculai: “Deci, eu vreau să vă … nu știu de 

ce vă obisnuiți să amestecați merele frumoase cu cele stricate? Deci 

dumneavoastră domnul Primar ați venit cu străzi care poate într-adevăr este asa, 

unele le știu și eu. Eu vă dau exemple de străzi mari, nu mici, lungi, vă dau 

exemplu Bdul Unirii, uitați-vă în spatele blocurilor să vedeți acolo toate cu 
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tăblițe și dacă da un … acolo este ca la Mindresti la balta. Nu asta m 

aintereseaza. Pe mine ma intereaza cand i-am dat cetateanului parcarea pe care 

o plătește să fie ok. Asta este ideea, aveti 19 parcări ok le băgăm, le votăm dacă 

aveți 20 de parcări și una nu este în regulă nu votăm. Deci nu vrem să ne batem 

joc de cetățeni. Haideți să nu facem cu teste cu nu mai știu eu ce. Să facem 

corect. Domnule aveți x… parcări și eu cred că sunt o parte parcări. Dar nu le 

amestecați acelea bune cu cele cu găuri neasfaltate cu gropi si cu pamânt. Să le 

facem corect și nimeni nu are nimic”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Bun vă mulțumesc”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Din păcate care dintre 

parcările din acest proiect de hotărâre sunt de pământ și cu gropi”? 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Domnul Primar când scoateți 

aceste parcări ... facem o vizionare, precum la urbanism, mergem și vedem ați 

scos 30 de parcări, ne uităm la ele le numărăm ... acum nu avem ce să facem, 

data viitoare”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Bănuiesc că ați fost prin 

oraș, strada Longinescu aveți ceva împotrivă? Pe strada Aurora aveți ceva 

împotrivă”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „A nu sunteți ... a bine, o să 

fiți nominalizați pe fiecare stradă în parte”. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Domnul Bîrsan vă 

rog”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Eu consider în felul următor. Cred că fuga după bani a făcut de așa natură în 

Focșani, nu mai există nici măcar 1 loc de parcare dacă vine cineva în vizită. 

Deci dacă vine cineva în vizită seara nu are unde parca mașina. Dacă vrei să 

mergi la un magazin din cartier de asemeni nu ai unde opri mașina. Nu se poate 

ca absolut tot inclusiv carosabilul ați dat exemplu Strada Longinescu. Eu 

personal poate nu am dreptate, nu sunt de acord ca pe strada Longinescu să se 

instituie locuri de parcare. Este carosabil până la urmă. Acolo poate să-și 

parcheze mașina cine dorește cum dorește după nevoi. Sunt de acord, să se facă 

parcări în spate între blocuri, în anumite zone sau terenul care nu urcă și nu 

blochează traficul. Dădeați exemplu de o parcare nu știu de care. Uitați la B4 

în spate lângă comisariat. Este acolo din ‘86, nu?  asfaltați oameni buni acolo. 

Ați dus niște piatră ați împrăștiat-o. Ploaia, zăpada, înghețul a făcut iar găuri 

astupați-o domnule și vorba domnului Tănase sunt plăcuțe de parcare pe care 

PARKING încasează bani și acei oameni nu se bucură. Decât de locul pe care 

i l-a dat Dumnezeu, nu le-a dat nimeni așa că haideți să facem cum am spus. 

Luăm calupuri de câte putem viziona. 100, 50 le vedem sunt ok, le-am vota. 

Da? Următorul la fel și așa mai departe, nu le luăm pe toate o dată și Domnul 

Primar să se bucure că nu știu ce facem noi acolo, vă rog frumos eu așa consider 

că este bine”.  
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Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog domnule 

Primar”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Dacă ați pomenit de această 

parcare, întradevăr parcarea respectivă este o parcare cu probleme dar, vă dau 

o veste luați-o dumneavoastră cum doriți bună sau rea, dar eu zic că este foarte 

bună. Este deja semnat contractul de începere lucrări, urmează în luna martie 

să dăm ordinul de începere a lucrărilor pentru Căpitan Stoenescu. Acea parcare 

face parte din strada Căpitan Stoenescu, și dacă cunoașteți foarte bine zona, 

Căpitan Stoenescu se întinde de aici de la bulevardul Unirii până la Piața 

Victoriei. Da? Și acea stradă cu acel cvartal în cadrul acelui cvartal de locuințe 

va fi reabilitată integral, inclusiv vor fi reamenajate locuri de parcare începând 

cu luna martie a anului viitor. Vă mulțumesc”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog domnul Radu 

Nițu. Aș vrea să spun că așa cum știm cu toții, de 8 ori a fost, nu știu de ce nu 

au avut curiozitatea în aceste 8 luni să se ducă pe o stradă sau alta și să vină cu 

propuneri. Domnule uitați noi nu votăm strada cutare... invocăm niște motive 

hai să mai amânăm 2, 3 luni sau 1 lună pentru ce? Sunt străzi unde sunt parcările 

foarte bune și cetățenii doresc aceste parcări, de ce nu le votăm? Că nu ați avut 

timp 8 luni? 8 luni? Părerea mea este că amânăm, amânăm asta-i boală grea 

amânarea și moarte sigură domnul consilier”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Bun, domnul 

consilier Bîrsan, aveți de gând astăzi la străzile pe care le-a enumerat domnul 

Primar pentru cele care sunt în regulă să faceți un amendament să le votăm”? 

Domnul consilier Bîrsan Costel: „Nu, eu la acest proiect mă voi 

abține”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc ați 

răspuns exact cum mă așteptam. Da, vă mai dăm o șansă luna viitoare, dar sunt 

convins în față camerelor o vorbesc că nu o să o votați nici atunci. Vă rog să nu 

vorbiți peste mine. Nu vreau să mai aud discuții peste mine atunci când vorbesc 

eu”. 

Dacă nu mai sunt discuții se supune la vot proiectul. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Ieratați-mă domnul 

consilier Filimon”. 

Domnul consilier Filimon Ionuț: „Deci 509 locuri de parcare eu v-aș 

invita personal să mergem împreună pe teren să vedeți că unele locuri de 

parcare sunt pe spațiul verde. Și dacă chiar sunteți bărbați și vreți să mergem 

împreună nu este nicio problemă putem să ne plimbăm prin oraș să vedeți că 

unele locuri de parcare sunt chiar așezate pe spațiul verde. Haideți să facem, să 

purcedem să facem lucrul acesta. Sunteți de acord să mergem împreună pe 

teren? Domnule director sunteți de acord să mergem împreună pe teren”?  

Domnul consilier Tănase Neculai: „Domnul președinte eu acum după 

ședință mergem împreună și cu dumneavoastră și cu domnul Primar mergem 

împreună”. 
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Domnul consilier Filimon Ionuț: „Credeam că v-a speriat chestia cu 

bărbăția”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Îl supunem la vot și 

săptămâna viitoare”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Eu vă garantez că 

săptămâna viitoare veți fi pe toate străzile .... vă mulțumesc”. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Bun .... glumește 

domnul Primar”. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă asigur că cetățenii nu vor 

mai putea parca pe acele locuri de parcare”. 

Domnul consilier Tănase Neculai: „Domnul Primar ne-ați dat o 

spaimă, stiți cum ... mai bine nu ne spuneați dormeam și noi liniștiți în seara 

asta”. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Domnilor vă rog”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 

37 și nu se adoptă cu 11 voturi “pentru” și 9 abțineri din partea următorilor 

consilieri locali grupul PNL Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura Mihaela, Dobre 

Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina Ramona, 

Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase Neculai și domnul consilier Bîrsan Costel 

proiectul nu a fost aprobat.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, prezintă punctul 38 al 

ordinii de zi proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de 

deszăpezire în municipiul Focșani. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: “Vă rog domnule 

consilier Mersoiu Ionuț”.  

Domnul consilier Mersoiu Ionuț: Dă curs citirii următorului 

amendament: Bună seara am de facut un amendament: Se propune introducerea 

unui nou articol care va avea următorul cuprins: Direcția de Dezvoltare și 

Servicii Publice Focșani va deconta contravaloarea prestărilor de servicii 

privind deszăpezirea pe bază de grafic GPS, excepție făcând utilajele care din 

punct de vedere tehnic nu pot fi dotate în acest sens dar nu mai mult de cinci 

utilaje. Vă mulțumesc domnule președinte.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc domnule 

consilier. Dacă mai sunt discuții. Vă rog domnule consilier Tănase Neculai”. 

Domnul consilier Tănase Neculai: „.... m-am uitat pe tarife și sunt 

sensibil mai mari față de cele de anul trecut. Deci m-am uitat pe acele tarife. 

Dar nu știu de ce le-ați mărit. Trebuie să aveți și o justificare. Dacă ați mărit 

salariile atunci luați-le mărite, da ... „ 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Doamna Dimitriu vă 

rog”.  

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: „Mulțumesc domnule 

președinte același lucru vroiam să-l spun și eu s-au mărit prețurile cu circa 20% 

pe serviciu și iarăși am sesizat un lucru. Memoriul tehnico economic justificativ 
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al SC SUP SALUBRITATE la achiziția utilajului Topitor de zăpadă s-a 

efectuat în luna Decembrie 2017 la fundamentarea tarifului luându-se în calcul 

un consum de combustibil la 60 litri/oră și ulterior la utlizarea lui constatându-

se un consum mai mare justificat și prin fișa tehnică a produsului în funcție de 

condițiile de utilizare pentru realizarea capacității de topire 30 mc/oră. Păi la 

achiziționarea acestui topitor mă gândesc că fișa tehnică era oricum atașată, nu 

aveai cum să știi că nu aveai un consum la care te-ai fi așteptat. Adică memoriul 

acesta credeți-mă că dacă l-ați citit, eu am avut curiozitatea să-l citesc este 

întocmit așa doar să scriem doar niște cuvinte”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Nu cred că este 

întocmit așa ...” 

Doamna consilier Dimitriu Ana–Maria: Credeți-mă că l-am citit ... 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Când vă luați o 

mașină vă spune acolo că circulă cu 5 litri la 100 km, nu? Și te trezești cu un 

consum de 8,9 în funcție de climă, de zăpadă de ce mai folosești, aer condiționat 

și așa mai departe. Deci nu cred că... Este doar un punct de referință, nu cred 

că există ... Mulțumesc, am terminat. Este un punct de referință nu cred că o 

mașină va funcționa exact... domnule îmi spune 100 litri, 100 litri consumă, în 

fine. Nu mai avem ce discuta la acest proiect”. 

Nu mai sunt discuții și se supune la vot amendamentul domnului 

consilier Mersoiu Ionuț  și se adoptă cu 12 voturi “pentru” și 8 abțineri din 

partea următorilor consilieri locali grupul PNL Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase Neculai.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre 38 în 

integralitatea lui și se adoptă cu 12 voturi “pentru” și 8 abțineri din partea 

următorilor consilieri locali grupul PNL Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Dobre Alin Claudiu, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu – Dumitru, Tănase Neculai devenind hotărârea nr. 

509. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, prezintă punctul 39 al 

ordinii de zi proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile 

impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum 

și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2019.  

Domnul consilier Mersoiu Ionuț propune un amendament:  

ART. 35 DIN PROIECTUL DE HOTĂRÂRE VA AVEA 

URMĂTORUL CONȚINUT : 

Litera a) Operatorii economici licentiati sa realizeze servicii de 

salubrizare pe raza Municipiului Focsani au obligatia de a pune la dispozitia 

Primariei Focsani, SITL, liste nominale cu toti abonatii acestora (persoane 

fizice si juridice) care detin contracte pentru furnizare servicii pana la data de 

31.12.2018, liste ce vor fi actualizate trimestrial. 
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Litera b) persoanele fizice cat si persoanele juridice care nu au incheiate 

contracte pentru servicii de salubrizare cu un operator licentiat au obligatia de 

depune o declaratie pe propria raspundere cu datele de identificare personale, 

adresa si numarul de persoane beneficiare ale serviciului conform anexelor 3 

sau 4 la prezentul proiect de hotărâre. 

ART. 36 din proiectul de hotărâre va avea următorul conținut : 

 Serviciul impozite si taxe din cadrul Primariei Municipiului 

Focsani va emite decizie de impunere din oficiu pentru persoanele fizice sau 

juridice care nu fac dovada detinerii unui contract de salubrizare incheiat cu un 

operator autorizat ANRSC sa efectueze activitati de salubrizare . 

 Decizia de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare, in cazul 

persoanelor care nu se regasesc in listele comunicate de   operatorii economici 

licentiati sa realizeze servicii de salubrizare si nu depun declaratie, se va emite 

din oficiu pentru un numar de patru persoane pe fiecare imobil in cazul 

persoanelor fizice iar  in cazul persoanelor juridice sau persoanelor fizice 

autorizate pentru intreaga suprafata detinuta in proprietate si identificata in 

evidenta fiscala. 

 Datele  existente vor fi actualizate ori de cate ori se depune 

declaratie pentru stabilirea taxei de salubrizare. Se propune introducerea unui 

nou articol cheltuielile cu salubritatea stradală inclusiv cele cu deszăpezirea vor 

fi acoperite din bugetul local al Municipiului Focșani în limita prevederilor 

bugetare aprobate cu această destinație. Mulțumesc. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc domnule 

consilier, vă rog domnule consilier Radu Nițu”.  

Domnul consilier Radu Nițu: propune următorul amendament. 

 După Art. 1  alin. (2)  se introduce alin.( 3) care va avea următorul conținut: 

(3) În conformitate cu prevederile art. 491 alin. (1) și (2) din Legea 227/2015 

privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2019 

impozitele și taxele locale care constau intr-o anumită sumă în lei sau care sunt 

stabilite pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează cu 

1,3% reprezentând  rata inflatiei  aferentă anului 2017.  

      În consecință  se vor modifica corespunzător valorile din Anexa nr.1  la 

prezentul proiect de hotarâre dupa cum urmează.  

Art. 457 aliniatul 1  valorile pe metru pătrat de suprafață construită; 

        Art. 465 aliniatul 4 -valorile pe terenurile amplasate în intravilan –

Categoria de folosință vie și categoria de folosință livadă; 

        Art. 465 aliniatul 7 –impozitul pe terenurile amplasate în extravilan 

categoria de folosința –arabil categoria de folosință  vie pe rod, categoria de 

folosință livadă pe rod; 

        Art. 470 aliniatul 2 –impozitul pe mijloace de transport cu tracțiune 

mecanică- autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601cm si 3000 cm, 

autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste  3001 cm; 
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        Art. 470 aliniatul 5 -autovehicule de transport marfă cu masa totală 

autorizată egală sau mai mare de 12 tone- toate categoriile, vehicule cu două 

axe, vehicule cu trei axe, vehicule cu 4 axe; 

Art. 470 aliniatul 6 - combinații de autovehicule de transport marfă cu 

masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone- toate categoriile 

–vehicule 2+1 axe , vehicule 2+2 axe, 2+3 axe, vehicule 3+2 axe, vehicule 

3+3axe  

  Art. 470 aliniatul 8 - mijlocul de transport pe apă toate categoriile, mai 

puțin categoria luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal; 

  Art. 493  alin. (2), alin. (3), alin. ( 4), alin. ( 4) indice 1 și alin. (5 ) privind 

limitele minime și maxime ale amenzilor pentru persoane fizice și persoane 

juridice ; 

Art. 484 – taxa pentru constatarea desfacerii casatoriei prin acordul 

sotilor se va reduce la suma de 750 lei.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc, 

domnule consilier, doamna consilier Balaban vă rog”.  

Doamna consilier local Luminița Balaban: „Mulțumesc domnule 

președinte. La acest articol propun și eu un amendament după cum urmează:  

I.   În tot cuprinsul proiectului se va înlocui termenul de “Direcția de 

urbanism și autorizări “cu “Direcția arhitectului șef “. 

II.   Având în vedere că în anexa 1 taxa pentru eliberarea certificatului 

de urbanism în regim de urgență – în termen de 3 zile lucrătoare și taxa pentru 

eliberarea autorizației de construire în regim de urgență – în termen de 3 zile 

lucrătoare, sunt la nivelul anului precedent, respectiv 250 lei și 500 lei, se 

impune îndreptarea erorii din art. 15 alin. (5) și (6), care vor avea următorul 

cuprins: 

   (5) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în regim de urgență (în 

termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii) este în sumă de 250 lei 

la care se adaugă contavaloarea taxei pentru eliberarea certificatului de 

urbanism. 

   (6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire în regim de urgență (în 

termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii) este în sumă de 500 lei 

la care se adaugă contavaloarea taxei pentru eliberarea autorizației de 

construire. 

 În anexa 1 se va îndrepta eroarea privind termenul de eliberare în regim 

de urgență a autorizației de construire de la 5 zile lucrătoare la 3 zile lucrătoare. 

  III.  Se vor introduce două noi aliniate la art. 15 și vor avea următorul 

conținut: 

  Alin. (21) Taxă pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală 

și adresă în regim de urgență (în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii 

cererii) este în sumă de 100 lei la care se adaugă contravaloarea taxei pentru 

eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă. 
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Alin. (22) Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării 

construcției/extinderii construcției în regim de urgență (în termen de 3 zile  

lucrătoare de la data depuneriii cererii) este în sumă de 100 lei la care se  adaugă 

contravaloarea taxei pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării 

construcției/extinderii construcției.” 

 Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc 

doamna consilier.” 

Domnul consilier local Alin Dobre:„Aș vrea să fac și eu un 

amendament.  

Am observat, consilierii PSD au mărit impozitul pe clădirile rezidențiale 

aflate în proprietatea persoanelor fizice și țin să menționez, conform Legii nr. 

227/2015, adică Codul fiscal, art. 457, spune așa: pentru clădirile rezidențiale 

și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri 

se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% și 0,2% asupra 

valorii impozitabile pe clădire. Cota impozitului pe clădiri se stabilește prin 

hotărârea Consiliului local.  

Astfel, aș vrea să fac un amendament în ce privește art. 2, alin. 1, care 

sună așa: „pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă aflate în proprietatea 

persoanelor fizice impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 

0,08% asupra valorii impozitabile a clădirii. ” 

Mai am un amendament, dacă îmi permiteți, în ce privește capitolul 5, 

taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor, art. 475, alin. 3, 

taxa pentru eliberare și vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 

activității de alimentație publică cod CAEN 561, 563 și 932, propun 

„reducerea cu 50% a taxei pentru vizarea anuală a autorizațiilor de funcționare 

dacă agentul economic se încadrează în dispozițiile art. 4, alin. 7 a Hotărârii 

Consiliului Local 27/2016 care spune „dacă nu sunt modificări structurale la 

structură și se face doar avizarea pe aceeași documentație, se reduce taxa la 

jumătate”.  

Tariful de eliberare, spre exemplu, pentru amplasament într-o 100 și 200 

mp. este de 2.000 lei anual iar avizarea aceluiași amplasament este de 2000 de 

lei anual, acuma. Astfel prin acest amendament avizarea va fi la jumătate doar 

1000 lei anual și eliberarea va rămâne aceeași. Mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc 

domnule consilier.  

Domnul consilier local Dumitru Corneliu Gheoca: „Vroiam să 

completez un pic pe colegul meu, referitor la al doilea amendament. Ca să 

înțeleagă toată lumea, pentru un agent economic care își deschide o afacere pe 

unul din codurile CAEN trecute în articol, 561 și restul, pentru eliberarea 

autorizației de funcționare în funcție de suprafața pe care o deține el va plăti 

cuantumul care este stabilit acum în proiect, 1000 lei, de exemplu. Anul 

următor, el trebuie să-și avizeze doar, doar să pună o viză și să se facă un pic 



47 

 

diferențierea între prima eliberare a autorizației de funcționare și doar vizarea 

ei și avizarea anuală noi o vrem scăzută cu 50%. Atât am. Mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc. Dacă 

mai dorește cineva.” 

Domnul consilier local Costel Bîrsan: „Mulțumesc. Voi fi scurt.  

Am observat în cuprinsul proiectului că există o diferență între cetățenii 

înregistrați la Evidența Populației și cetățenii care locuiesc efectiv. Deci, noi 

dacă îi taxăm pe cei care locuiesc efectiv este una, dar dacă îi taxăm pe cei care 

sunt plecați sau au domiciliul și locuiesc în altă parte deși sunt înregistrați în 

evidența populației aici în Focșani, cred că trebuie să se facă o asemenea 

diferență. De asemenea, acea declarație, vroiam să mai pun o întrebare dar  

m-am lămurit, domnul Mersoiu a și spus că declarația se depune în fiecare an 

la data când se achită acea sumă dar să nu mai vină, zic și eu, nu știu, din țări 

străine la sute și mii de kilometri distanță, să se găsească o soluție ca acești 

cetățeni să dea declarația, prin email, online, că ei mai trimit ceva bani la mamă, 

tată, știu eu, veri, mătuși și vin să plătească impozitul, dar să vină să dea o 

declarație, este destul de dificil. Cam asta am avut de spus. Mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc 

domnule consilier. Dacă mai dorește cineva să discute.” 

Domnișoara consilier local Ana- Maria Dimitriu: „Mulțumesc 

domnule președinte. Asemenea colegilor, vroiam să aduc câteva amendamente 

la acest proiect și anume vreau să fac referire la taxele stabilite de Direcția de 

Dezvoltare Servicii Publice și aici mă refer la taxa anuală de întreținere cimitire 

care o să crească de la 1 ianuarie 2019 de la 4 lei/mp/an la 5 lei/mp./an.  

Taxa de prestări servicii în ceea ce privește taxa de concesiune pentru 7 

ani, pe loc simplu, de 3 mp., care va fi de 350 lei, în 2018 nu era această taxă, 

aș vrea să o reducem la jumătate, cu 50% să fie 175 lei, iar taxa de concesiune 

pentru 25 de ani, loc simplu 3 mp, la fel în 2018 nu exista această taxă, iar de 

la 1 ianuarie va fi de 1000 lei și vin cu amendamentul de a fi de 500 lei.  

Și vreau să mai precizez un aspect. În ședința subcomisiei de Dialog 

Social dacă vă aduceți aminte, domnul Primar a precizat că în ceea ce privește 

impozitul privind mijloacele de transport, vorbesc de capitolul 4, stabilit de 

serviciul impozite și taxe locale, nu va fi modificat, iar astăzi la ora 14 am primit 

la mapă aceste amendamente unde se vede clar că sunt făcute bife de mână și 

scris de mână cum cresc fiecare taxă de gen.  

Și o să vă dau câteva exemple, ca să nu fie niciun dubiu, dau un exemplu: 

art. 470, alin., 6, combinații de autovehicule, autovehicule articulate sau trenuri 

rutiere de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare 

de 12 tone, de exemplu  la alin. 1 vehicule cu 2 +1 axe, la articolul 3, masa de 

cel puțin 16 tone dar mai mică de 18 tone, era de 64 lei crește la 65 lei. De la 

65 de lei masa de cel puțin 18 tone dar mai mică de 20 tone crește la 149 și tot 

așa crește exponențial la fiecare, deci, dacă dumneavoastră ați spus că nu veți 

crește nici ... 
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de la 147 la 149, de la 130 ... practic sunt nesemnificative, 1 leu, 2 lei, 3 lei, dar 

în subcomisia de Dialog Social ați declarat public cetățenilor Municipiului 

Focșani că aceste taxe, în ceea ce privesc mijloacele de transport, nu vor fi 

mărite. Mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc. Vă 

rog domnule Buzoi.” 

Domnul consilier local Dan Buzoi. „Vreau să fac referire la 

amendamentul domnului Radu Nițu.  

Dânsul a făcut un amendament precum că toate taxele acestea se vor 

majora cu 1,3% privind rata inflației aferentă anului 2017.  

Întrebare, și după  care o să continui. Aceasta este o diferență care este 

după un an de zile? Da sau nu. Bun. Atunci aș dori să fac un amendament în 

folosul cetățenilor. Știu că acest cod fiscal, permite ca această indexare s-o 

facem la 3 ani, odată s-a modificat..? Știam că pe vechiul cod... 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă răspund și 

dumneavoastră și totodată domnișoarei Ana Maria Dimitriu. 

Da, într-adevăr ieri am spus acel lucru, astăzi analizând încă odată 

prevederile Codului Fiscal colegii de la serviciul impozite și taxe locale au 

constatat că avem această obligație prin ultimele modificări făcute la legea 

227/2015 privind Codul fiscal, de a indexa, a dat citire domnul consilier Radu 

Nițu, prevederile art. 491 alin. 1 și 2 din Legea 227/2015 în care spune așa: că 

impozitele și taxele practicate în 2019 vor fi indexate, și noi aveam obligația și 

aici o să port eu o discuție până pe 30 aprilie 2018 să le indexăm cu rata de 

inflație aferentă anului 2017. Deci aceste cote de impozite nu se majorează 

extraordinar, cu 1,3%, deci este nesemnificativă dar trebuie, conform Codului 

Fiscal, să le indexăm că așa prevede legea. 

Domnul consilier Dan Buzoi: „Bun, acum am înțeles. Credeam că a 

rămas după vechiul cod fiscal care se putea indexa la trei ani. Și atunci era în 

avantajul cetățeanului.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „E obligatoriu prin ultimele 

modificări aduse la Codul Fiscal. ” 

Domnul consilier local Dan Buzoi: „Mulțumesc.”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „De aceea noi nu ne-am dorit 

să mărim niciun impozit și nici o taxa însă citind încă odată ultimele modificări 

la Legea 227/2015 privind Codul fiscal, s-a constatat că aveam acestă obligație, 

încă, repet de la 30 aprilie 2018. Dar nu afectează cu nimic dacă s-a luat acum 

această decizie pentru că oricum taxele se vor aplica începând cu 1 ianuarie 

2019.  

În ceea ce privește taxele stabilite de către Direcția de Dezvoltare Servicii 

Publice pentru cimitire, țin să precizez așa cum am precizat și în ședința de 

Dialog Social și dezbatere publică pe această temă, că au fost eliminate 17 taxe 

și au fost comasate, că dacă un cetățean mergea și solicita prestarea unor 

servicii din partea Direcției de Dezvoltare se ajungea tot la această taxă. Și am 
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zis, de ce să plătească 17 taxe care, oricum însumate, ajungea la asemenea 

valoare, dau un exemplu la 200 lei/groapă în servicii funerare pentru gropnițe, 

cavouri și mausolee, fără lucrări de zidărie, sau la 300 lei/groapă pentru că până 

la urmă același tarif îl plăteau și înainte, practic s-a făcut comasarea loc, nu s-a 

făcut nicio modificare. 

Iar în ceea ce privește taxa de concesionare a locului de înhumare în 

cimitir, înainte era doar pentru 7 ani și pentru 49 de ani. Nu că nu era nicio taxă. 

Și acum s-a propuns introducerea ... 

Domnișoara consilier local Ana-Maria Dimitriu: „Scuzați-mă vă rog 

domnule primar... 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Domnișoară eu nu v-am 

întrerupt...” 

Domnișoara consilier local Ana-Maria Dimitriu: „Vroiam doar să 

spun că într-adevăr la 2018 nu sunt ...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Păi nu sunt, că am introdus 

taxe noi care le comasează pe celelalte 17...” 

Domnișoara consilier local Ana-Maria Dimitriu: „Și nu am venit cu 

nimic în beneficiul cetățeanului. Măcar să reducem la jumătate aceste două taxe 

și cea de întreținerere cimitire să fie de 4 lei/an cum a fost în 2018. Despre asta 

vorbeam. Am înțeles ce ați făcut, să nu mai plătească 17 taxe, plătește doar una 

și a săpat. Ideea e că venisem cu amendament de micșorare a acestora. Asta am 

vrut să zic.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ok. Aici rămâne la 

latitudinea dumneavoastră. Eu doar atât am vrut să fac precizarea că le-am 

comasat pe cele 17 taxe în 3 taxe iar creșterea care a fost solicitată, de 1 

leu/mp/an, de la 4 lei la 5 lei/mp se justifică și prin creșterea salariului minim 

pe economie, practic este vorba despre o manoperă de întreținere și nu cred eu 

că este o sumă exorbitantă pentru că trebuie să ținem cont și de aceste aspecte 

atunci când facem niște calcule economice în stabilirea unor taxe. Vă 

mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc 

domnule Primar. Dacă mai sunt alte amendamente. ” 

Domnișoara consilier local Ana-Maria Dimitriu: „Îmi cer scuze. 

Vroiam să adresez o întrebare domnului Primar, să înțeleg că vă mențineți 

afirmația prin care, în ședința Subcomisiei de Dialog Social ați spus că cei 6,4 

milioane de lei îi veți lua din bugetul local și nu va fi introdusă nicio taxă 

suplimentară cetățenilor Municipiului. Evident tot din bugetul local vor fi 

luați...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Este amendamentul făcut de 

domnul consilier Mersoiu care urmează să fie aprobat. Nu a fost făcut niciun 

amendament pentru a se introduce o altă taxă suplimentară pentru salubrizare.    

S-a reglementat în schimb modalitatea prin care cei care nu au încheiat un 

contract cu un operator de salubritate să fie evidențiați, să poată să depună 
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declarații și să poată să fie aplicată hotărarea de Consiliul Local nr. 20 din 

ianuarie 2016 când Consiliul Local de la vremea respectivă a stabilit pentru 

aceștia taxe speciale.” 

Domnișoara consilier local Ana-Maria Dimitriu: „Vroiam doar să 

specific că, practic, banii aceștia sunt tot din banii focșănenilor că bugetul local 

e din banii noștri, ai tuturor.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ca și până acum stimată 

domnișoară, numai că a trebuit să găsim formula legală pentru a legifera modul 

de cheltuire a acestor bani. Mulțumesc.” 

Domnul consilier local Costel Bîrsan: „Doresc să adresez o întrebare 

domnului Primar. Domnule primar ce garanție avem că acea sumă de bani 

colectată în urma taxei de salubritate pentru cei care nu au contract ajung totuși 

la salubritate?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: Se colectează într-un cont în 

bugetul local și din acel cont se va face transfer către Direcția de Dezvoltare 

care va achita serviciile de salubrizare din cele 6,4 milioane lei cât cheltuim noi 

anual.  

Domnul consilier local Costel Bîrsan: „Și ce garanție avem noi? E 

specificat undeva ceea ce spuneți acum?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vom face precizarea la 

momentul colectării, la aprobarea legii bugetului, printr-o hotărâre a 

Consiliului Local cu aprobarea bugetului pe anul 2019. Atunci vom face 

această precizare. Țineți minte și veți vedea că o să regăsiți această prevedere 

în hotărârea de Consiliu Local. Mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog domnule 

consilier Tănase.” 

Domnul consilier local Neculai Tănase: „Scurt. După cum am spus și 

la dezbaterea publică, domnule Primar, vreau să țineți cont că Focșaniul, deci 

dumneavoastră mergeți pe bază de date eronate. Focșaniul nu mai are 92.000 

de locuitori și zic că este foarte important să ținem cont de acest lucru pentru 

că din această cifră derivă foarte multe aspecte care pot să fie în plus sau în 

minus vis-a-vis de aceste taxe. Asta vroiam să vă spun. Mă bucur că nu ați băgat 

acea taxă de salubrizare stradală, chiar dacă o băgați prin intermediul bugetului, 

deci practic tot cu banii focșănenilor, totuși este bine că nu o să vină pe factura 

focșăneanului, cetățeanului din Focșani. Dar, una peste alta, oricum o să folosiți 

banii din impozite și taxe o să-i băgați să acoperiți aceste cheltuieli. 

Deocamdată nu am ce să vă mai spun.” 

 Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Domnule consilier, 

așa ca și o remarcă, pentru cei care au fost sau au auzit că Olanda este o țară 

frumoasă, am niște prieteni care locuiesc acolo, de aproximativ 20 de ani și am 

întrebat despre cum se administrează acolo și de ce e atât de frumoasă Olanda, 

de ce străzile sunt atât de frumoase, totul e atât de îngrijit și așa mai departe, și 

e plăcut ochiului. E curățenie. Și știți ce mi-a spus? Vă spun un lucru, un singur 
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aspect și atât, acum în urmă cu 10 ani de zile, când a venit Europa asta, se plătea 

undeva la 200 de euro de familie/an. Această taxă la ora actuală a depășit 800 

de euro, undeva la 860. În fiecare an se modifică și se mărește. Nu poți fără 

bani să ai un oraș frumos, curat, să îți placă și tu să reduci taxele la jumătate de 

la 4 lei reduci la 2 lei. Cine îți mai muncește cu 2 lei? Eu sunt în totalalitate de 

acord să reducem taxe să fim în folosul cetățenilor dar explicați-le celor care 

muncesc...” 

Domnul consilier local Neculai Tănase: „Așa spuneți în campanie 

electorală”. 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Ascultați-mă puțin. 

Eu vă dau exemplu așa pur și simplu. ” 

Domnul consilier local Neculai Tănase: „Eu am crezut că vă țineți de 

cuvânt cu ce ați promis în campania electorală.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă spun așa ca și 

idee, haideți să reducem toate taxele, cu ce-i plătim pe acei oamenii, cu ce ne 

ajutăm pe noi să facem curățenie că acolo sunt costuri, sunt costuri de materiale, 

de benzină? De asta vă spun, adică nu putem fără să plătim să avem un oraș 

frumos și după aceea suntem supărați că avem gunoaie, că avem tot felul de 

probleme. 

Păi dacă nu avem bani cu care să le facem? Părerea mea ar fi eu nu sunt 

de acord să creștem prețurile dar nici să le reducem la jumătate, ca să ce, să 

râdem de noi? O să vină Direcția de Dezvoltare și o să vina fraților, până aici 

mi-au ajuns banii, de aici încolo gospodăriți-vă, ieșiți la mătură, ieșiți la adunat 

gunoiul și să vă vedem. Vă mulțumesc. Asta așa ca o remarcă. Vă rog domnule 

consilier Filimon.” 

Domnul consilier local Ionuț Filimon: „Vă mulțumesc domnule 

președinte.  

Acolo în Olanda unde ați fost dumneavoastră, în provincia aceea, avea 

un spital, domnule președinte, avea un spital? Și acum faceți comparație dintre 

România și Olanda? 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Bineînțeles 

domnule...” 

Domnul consilier local Ionuț Filimon: „Dumneavoastră ați mers în 

spitalul de aici? Și ați făcut comparație dintre spitalul din Focșani și spitalul din 

Olanda unde ați fost dumneavoastră? Și care e comparația? Nu putem face o 

comparație...”  

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Da. ” 

Domnul consilier local Ionuț Filimon: „Spuneți-mi și mie cum e ...” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vreți să vă dau 

răspunsul?” 

Domnul consilier local Ionuț Filimon: „Haideți să ne uităm și cine ar 

trebui...” 
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Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Ascultați-mă 

domnule consilier. S-au băgat foarte mulți bani în Spitalul din Focșani, s-a adus 

aparatură. Întrebați medicii, că eu nu vreau să vă spun dumneavoastră acum, 

întrebați ceilalți medicii de la chirurgie. Se modernizează spitalul ăsta cum nu 

s-a modernizat niciodată.  

Președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan aduce încă 6 milioane 

de euro anul viitor în aparatură, bineînțeles că se va face și spitalul celălalt, deci 

se mai aduc încă 6 milioane de euro.  

Dacă mai vorbiți peste mine încă odată, vă ridic dreptul de a vorbi.  

Deci asta este, nu are nicio legătură cu discuția asta. Deci, v-am spus, va fi cel 

mai modern spital, va fi cel mai dotat spital.  Vreți să vorbim de spital sau vreți 

să flecărim aici ca să ne aflăm în treabă? Vreți să vorbim de spital? Îmi pare 

rău că v-am dat cuvântul.  

Supunem la vot amendamentele pe rând. 

Se supune la vot amendamentul domnului Mersoiu și se aprobă cu 12 

voturi pentru și 8 abțineri din partea domnilor consilieri Dobre Alin, Ciocoeaș 

Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, 

Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț. 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Radu Nițu și se 

aprobă cu 12 voturi pentru și 8 abțineri din partea domnilor consilieri: Dobre 

Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț.  

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc 

domnule Bîrsan.” 

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Balaban și se aprobă 

cu 13 voturi pentru și 7 abțineri din partea  domnilor consilieri Dobre Alin, 

Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Drumea Alina Ramona, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț. 

Se supun la vot cele două amendamente ale domnului consilier Dobre.  

Primul amendament se supune la vot și cu 11 abțineri și 9 voturi pentru 

din partea domnilor consilieri: Dobre Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi 

Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, 

Tănase Neculai, Filimon Ionuț, Costel Bîrsan, amendamentul a fost respins., 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Până ne lămurim 

dacă este sau legal vă rog frumos domnule Nazîru, ca să votăm în cunoștință de 

cauză, referitor la al doilea amendament referitor la reducerera cu 50% a 

reavizării autorizațiilor de funcționare pentru societăți.” 

Domnul Nazîru Meluș – Șef Serviciul Impozite și taxe locale: „Dacă 

se emite un document, ce se încasează, suma pentru a se desfășura activitatea, 

este o autorizare a desfășurării de activitate nu o eliberare document. Drept 

urmare nu este nicio diferență între activitatea desfășurată cu autorizație în 

primul an și următoarea perioadă, reavizarea de fapt înseamnă că el își 

autorizează activitatea.” 
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Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: „Domnule director,        

într-adevăr Codul Fiscal spune autorizarea de funcționare, emiterea/avizarea 

dar dumneavoastră știți foarte bine. ” 

 Domnul Nazîru Meluș – Șef Serviciul Impozite și taxe locale: „Adică 

nu e nevoie să eliberăm autorizație în fiecare an. Avem autorizație eliberată și 

el poate desfășura activitatea...” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: „Ascultați-mă o 

secundă. Pentru emiterea autorizației de funcționare acel agent economic 

întocmește un dosar, care conține acolo niște avize, niște certificate și așa mai 

departe. Atunci el va fi taxat cu sumele respective de acum, pentru avizare el 

vine doar cu..., are trei căsute autorizația de funcționare și se avizează de către 

primar în fiecare an, dacă nu suferă modificări.  

El, anul următor ,dacă nu a suferit nicio modificare, nu mai este obligat 

să mai aducă același dosar plin de avize și atunci, am considerat, pentru că așa 

consider, și să știți că am muncit un pic la inițiativa aia, nu am nicio opreliște 

legislativă din punctul ăsta de vedere, părerea mea, să reducem la jumătate 

cuantumul emiterii inițiale. Acum dumneavoastră considerați. Eu nu spun că 

sunt legiuitorul dar m-am documentat dacă este posibil, o facem, dacă nu este 

posibil le reducem pe toate. 

Domnul Nazîru Meluș – Șef Serviciul Impozite și taxe locale: „Ceea 

ce am zis, nu se încasează niciun leuț în plus pentru faptul că el aduce niște 

documente și noi prelucrăm și formăm un dosar, se emite autorizația pentru  

a-și desfășura activitatea.  

Pentru că dumneavoastră considerați că bugetul local poate să suporte 

diminuarea veniturilor anuale, în condițiile în care cheltuielile, să fim obiectivi 

și sinceri cu noi, cresc de la an la an, pretențiile cresc de la an la an, diminuarea 

bugetului local este responsabilitatea dumneavoastră, inclusiv creșterea cu 

indicele de inflație. Este motivat de faptul în anul 2020 baza anului 2019 va fi 

indexată cu indicele de inflație, el va crește de acum încolo conform Codului 

Fiscal, articolului 491, va crește anual cu indicele de inflație, baza anului curent 

devenind bază de indexare pentru anul următor.  

Dacă nu am aplica indicele de inflație anul ăsta, la anul am aplica un 

indice de inflație pe bază eronată.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: „Mai vreau să mai fac o 

precizare. Atât mai vroiam să specific, faptul că în art. 475 din Codul Fiscal, 

acolo specifică faptul că pe baza hotărârii de Consiliu local se pot aproba tarife 

între 0 lei și 4000 la o anumită categorie și după aia între 4000 și 8000 dacă nu 

greșesc. Deci, lasă la latitudinea consiliului local între aceste sume să dispunem 

o taxare de eliberare/avizare a acestor autorizații. 

 Acum nu știu cum au fost ele gândite, de ce 2000 pentru ăla și nu 1700, 

dau un exemplu. Nu am calculul efectiv care a fost făcut de către aparatul de 

specialitate, dar eu, noi, am propus amendamentul respectiv.  
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Vă dau un alt exemplu, tot 

de o avizare. Când cumpărați un autovehicul. Trebuie să-i faceți ITP-ul. La doi 

ani de zile trebuie sa-i faceți un alt ITP. Plătiți taxa la jumătate? Este același 

lucru. Este o verificare, este o reautorizare a funcționării. Dacă nu plătești acea 

taxă înseamnă că nu mai poate funcționa, unu la mână.  

Doi la mână, eu aș fi de acord cu reducerera acestei taxe,  și vă rog să 

avem puțină răbdare că deja timpul... oricum vă mulțumesc că ați dat dovadă 

de mult mai multă solemnitate astăzi și e un lucru foarte bun, e un pas înainte 

și probabil în spiritul sărbătorilor de Crăciun și vă mulțumesc pentru acest 

lucru, dar vă rog să înțelegeți un alt aspect. Am făcut o informare a tuturor 

agenților economici care defășoară activități comerciale în Municipiul Focșani 

și dețin spații comerciale, că au obligația, votată de Consiliul Local și aprobată 

printr-o hotărâre a Consiliului Local, să-și înfrumusețeze, măcar în sărbătorile 

de Crăciun și în sărbătorile de Paște, să-și înfrumusețeze vitrinele și am fost 

criticați și paracriticați că îi obligăm la niște cheltuieli.  

Eu cred că ar trebui să fim solidari și să fim pregătiți cu toții sufletește și 

moral și, de ce nu, și din punct de vedere al aspectului tuturor celor care asigură 

imaginea generală a Municipiului.  

Aș fi de acord să reducem această taxă dacă aș ști că din economia 

respectivă agentul economic va face și el un mic efort pentru comunitate să-și 

înfrumusețeze.  

Drept pentru care vă aduc la cunoștință că lucrăm deja la un proiect prin 

care vom declanșa, așa zisele concursuri pe sectoare ale Municipiului Focșani, 

pentru înfrumusețarea și pavoazarea spațiilor comerciale atât de Sărbătorile de 

Crăciun cât și de Sărbătorile de Paști.  

Și acel concurs va consta într-o premiere a agenților economici, premiere 

la care vom discuta și vom pica de comun acord cu toții ce beneficii va avea.  

Noi ne gândeam la o reducere chiar a impozitului pe clădirile în care își 

desfășoară activitatea pentru premiul I de 100%, cu 75 premiul II și cu 50% 

premiul III...” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: „Ce înseamnă 

înfrumusețare?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Pavoazarea vitrinelor. 

Decorarea vitrinelor.” 

Domnul consilier Corneliu Dumitru Gheoca: „Adică? Beculețe, 

brăduleți?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Decorarea vitrinelor  cu 

orice, dar în spiritul sărbătorilor respective. Pentru că, haideți să fim realiști, 

cred că fiecare dintre dumneavoastră ați avut ocazia măcar odată în perioada 

sărbătorilor de iarnă să mergeți afară și să vedeți ce frumos sunt împodobite 

vitrinele magazinele, mai ales acolo unde sunt vândute produsele cu specific 

pentru sărbătorile respective.  
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Și nu cred eu că e un efort extraordinar de mare pentru acești agenți 

economici să facă și ei, ca să nu mai spun, că mai au și o altă obligație, să-și 

întrețină spațiile verzi din jurul magazinelor, să aibă grijă și dumnealor până la 

trotuarul principal, să măture și așa mai departe, și sunt foarte mulți, trebuie să 

recunoaștem.  

Ca să nu mai spun și de acea obligație prin care trebuie să-și amplaseze 

niște coșuri de gunoi, pentru că vedem noi, în foarte multe magazine, mai ales 

magazine de cartier, sunt aruncate tot felul de ambalaje și resturi de, eu știu ce, 

produse pe lângă magazin și nu dau o imagine frumoasă orașului.  

Dacă ne-am concentra cu toții să facem un efort minim, zic eu, nu cred 

că este un capăt de țară ca cineva să-și întrețină spațiul din jurul magazinului.  

În primul rând, denotă și un simț civic și în al doilea rând și un spirit 

comercial, de ce nu. Pentru că altfel îți atragi clienții când e un magazin frumos 

și bine întreținut decât atunci când e un spațiu insalubru. Vă mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc 

domnule primar.” 

Domnul consilier local Neculai Tănase: „Mulțumesc. Vreau să rog 

respectuos, domnul Primar, nu mai faceți aluzii vis-a-vis de colegii mei.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce am spus?” 

Domnul consilier local Neculai Tănase: „Mai înainte ați zis. Nu-i 

frumos.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Ce am spus domnule?” 

Domnul consilier local Neculai Tănase: „Să fim destul de înțelepți.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Domnule consilier, 

nu a făcut nicio afirmație acum, din contră chiar a lăudat pe toată lumea. 

Domnul consilier, haideți să ne liniștim.  

Să stiți că și eu doresc să facem un oraș frumos. Chiar aș fi de acord să 

nu plătim taxe, să nu avem oameni în pușcărie dar din păcate nu se poate așa 

ceva.” 

Se supune la vot al doilea amendament al domnului consilier Dobre și cu 

11 abțineri și cu 9 voturi pentru din partea domnilor consilieri: Dobre Alin, 

Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț, Costel 

Bîrsan, amendamentul a fost respins. 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: ”Lăudabil pentru 

domnul consilier Bîrsan. Îl felicit încă o dată. Eu sunt de acord și grupul PSD 

va fi de acord cu amendamentul domnului consilier de a trimite pe email aceste 

informații și această raportare.” 

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Bîrsan Costel și se 

aprobă cu 20 de voturi pentru. 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Pentru doamna 

Dimitriu, să știți că eu vreau un cimitir frumos și curat, nu vreau să reduc la 

jumătate ca să crească toți boscheții acolo. 
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Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Ana Maria Dimitriu 

și cu 11 abțineri și 9 voturi pentru din partea domnilor consilieri Dobre Alin, 

Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț, Costel 

Bîrsan, amendamentul a fost respins. 

Se supune la vot cel de-al doilea amendament, cel cu reducerea de 50%, 

și cu 11 abțineri și 9 voturi pentru, din partea domnilor consilieri Dobre Alin, 

Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț, Costel 

Bîrsan, amendamentul a fost respins. 

Se supune la vot amendamentul al treilea al domnișoarei Ana-Maria 

Dimitriu și cu 11 abțineri și 9 voturi pentru din partea domnilor consilieri Dobre 

Alin, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina 

Ramona, Gheoca Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț, Costel 

Bîrsan, nu se aproba. 

În continuare se supune la vot proiectul în integralitatea lui și cu 12 voturi 

pentru și 8 abțineri din partea domnilor consilieri Dobre Alin, Ciocoeaș Laura 

Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Gheoca 

Corneliu-Dumitru, Tănase Neculai, Filimon Ionuț, proiectul a fost aprobat 

devenind hotărârea nr. 510. 
Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul nr. 

40 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de 

ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei 

luni, începând cu luna ianuarie 2019; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin 

Misăilă. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu:”O secunda… 

Domnul Buzoi, ați ridicat mâna? Vă rog…” 

Domnul consilier Buzoi Dan: ”Îl propun pe domnul Bîrsan Costel.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu:”Bun. Domnul 

consilier Radu Nițu?” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Domnule președinte, îl propun pe 

domnul consilier Mersoiu Ionuț.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot propunerea pentru domnul 

consilier Bîrsan Costel și nu se aprobă cu 11 abțineri și 9 voturi pentru din 

partea următorilor consilieri: Tănase Neculai, Bîrsan Costel, Ciocoeaș Laura-

Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, 

Filimon Ionuț, Gheoca Corneliu Dumitru și Buzoi Dan. 

Se supune la vot propunerea pentru domnul consilier Mersoiu Ionuț și se 

aprobă cu 11 voturi pentru și 9 abțineri din partea următorilor consilieri: Tănase 

Neculai, Bîrsan Costel, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre 

Claudiu Alin, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Gheoca Corneliu Dumitru 

și Buzoi Dan, devenind hotărârea nr. 511. 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul nr. 

41 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6,30 mii 

lei Liceului Tehnologic ”G. G. Longinescu” Focșani pentru derularea 

proiectului „VALORI EUROPENE”. 
Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Dacă sunt 

discuții...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 41 și se aprobă în 

unanimita de voturi, devenid hotărârea nr. 512. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul nr. 

42 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru desemnarea mandatarului 

Consiliului Local al Municipiului Focșani în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea Compania de Utilități Publice S.A Focșani. 
Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Propuneri? Vă rog, 

domnule Radu Nițu.” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Domnule președinte, îl propunem pe 

domnul Liviu Oloeriu și trebuie să...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Da, Liviu Oloeriu 

Ioan.” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Ioan... domnule... și trebuie să alegem 

și o comisie.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Haideți să o alegem 

repede. Vă rog, propuneți.” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Da, haideți să-mi permiteți să propun 

eu...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă rog.” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Îl propun pe domnul consilier 

Ungureanu Daniel, domnul consilier Gongu și pe domnul consilier Dobre 

Alin.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Bun... mai aveți alte 

propuneri? A refuzat? De ce, domnule consilier, nu vreți să faceți parte din 

ședință? Domnul Gheoca atunci. Haideți domnule, mai faceți mișcare că 

spuneți că vă place mișcarea. Da... deci rămâne domnul Gheoca, ca să fie și de 

acolo un consilier, să fie totul în regulă. Știu că nu mă refuză. Bun... mai 

departe. Aveți pe altcineva? Vreo propunere... nu aveți, bun. Trecem la 

următorul proiect. Rog aparatul tehnic să consemneze nominalizarea.”  

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul nr. 

43 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din 

bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 2018, a sumei de 130,75 mii 

lei pentru premierea sportivilor, antrenorilor și personalului tehnic, care 

au obținut rezultate deosebite la întrecerile sportive pe anul 2018. 
Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Dacă sunt discuții... 

vă rog, domnule consilier Petruț, Mihai Petruț.” 
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Domnul consilier Mihai Petruț: ”Aș avea un amendament la acest 

proiect... așa cum apare în cadrul acestui proiect, la capitolul premierea 

antrenorilor și numele meu, vreau să renunț la această sumă în favoarea altor 

colegi care au fost omiși și... lucru care îmi va permite să și votez acest proiect 

pentru a mă asigura că va trece și astfel toți sportivii și antrenorii vor primi 

premiile pe care le merită cu prisosință pentru munca depusă în tot acest an.  

Aș vrea să adaug la poziția 69 sportivi Zebacinschi Vlad - Taekwondo, 

locul I la Campionatul Național de Juniorii, 55 kg, antrenor Dochioiu Adrian 

cu suma de 600 de lei, la poziția 46 antrenori Păun Romeo LPS Focșani - rugby 

participant cu echipa Under 17 la Turneul Final al Campionatului Național cu 

suma de 700 de lei, la poziția 47 antrenori Tucan Lucian CSS Focșani - handbal, 

a prticipant cu echipa de juniori 2 la Turneul semifinal, Campionatul semifinal, 

de asemena cu 700 de lei. O modificare la poziția 42 - se modifică numele 

Brutaru Maria în Brutaru Mariana, a fost e eroare de redactare. Vă mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc și 

felicitări pentru gestul făcut, domnule consilier. Vă rog, domnule consilier 

Gongu.” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: ”Vă mulțumesc, domnule 

președinte de ședință. Aș vrea să fac un amendament, deoarece avem la poziția 

nr. 14 domnișoara Bărbosu Ana Maria gimnastă... cine a făcut lista asta n-a lua 

în considerare faptul că această gimnastă este campioană absolută a României 

la gimnastică, a concurat la 5 probe la Deva și a luat 5 medalii de aur. Consider 

că de la 900 de lei, să-i dăm un premiu de 1.000 de lei nu cred că este o 

problemă pentru noi. Vă mulțumesc. Deci acesta este amendamentul la poziția 

14 Bărbăsu Ana Maria de la CSS Foscșani, secția de gimnastică să primescă 

1.000 de lei în loc de 900 de lei cum este trecut acum. Vă mulțumesc. De altfel, 

toți ar trebui să primească mult mai mult, pentru că sunt copii care muncesc din 

greu pentru a obține aceste rezultate. Vă mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc, 

domnule consilier. Dacă mai sunt alte discuții...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot primul amendament al domnului 

Mihai Petruț și se aprobă în unanimitate de voturi. 

Se supune la vot amendamentul domnului Gongu Emanuel și se aprobă 

în unanimitate de voturi. 

Se supune la vot proiectul nr. 43 în integralitatea lui și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 513. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul nr. 

44 al ordinii de zi: proiect de hotătâre privind alocarea sumei de 1,50 mii 

lei Colegiului Tehnic ”Gh. Asachi” Focșani pentru organizarea 

Festivalului concurs ”GASTROFEST”  în luna decembrie 2018. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Dacă sunt 

discuții...” 
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Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 44 și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 514. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Ce ați pățit domnule 

Tănase? Nu știu, aveați așa o... mină mirată. Bun...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul nr. 

45 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a 

unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din 

Municipiul Focșani, pentru anul 2019-2020. 
Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Dacă la acest proiect 

sunt discuții...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 45 și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 515. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul nr. 

46 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 

Bugetului General al Municipiului Focșani pe anul 2018. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Dacă sunt discuții... 

înțeleg că nu.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 46 și se aprobă cu 12 

voturi pentru și 8 abțineri din partea următorilor consilieri: Tănase Neculai, 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea 

Alina Ramona, Filimon Ionuț, Gheoca Corneliu Dumitru și Buzoi Dan, 

devenind hotărârea nr. 516. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul nr. 

47 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție pentru 

realizarea obiectivului de investiții :”Reparații capitale și dotări Sala de 

ședințe a Primăriei Municipiului Focșani”. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Dacă la acest proiect 

sunt discuții... vă rog, doamna Dimitriu.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Mulțumesc, domnule 

președinte. După cum scrie și în acest proiect de hotărâre, sala în care ne aflăm 

se pregătește de mare sărbătoare, mare sărbătoare nu știu pentru ce... în viitorul 

apropiat... inițiatorul proiectului, care este și Primarul Municipiului dorește 

cheltuirea a 14 miliarde de lei, adică 1 milion 400 de mii de lei noi pe renovarea 

întregii săli. Eu pot să vă spun, domnule Primar că noi nu suferim de a sta în 

scaune directoriale, cum stați dumneavoastră, nu suferim de a avea aici nu știu 

ce condiții, că am văzut sculpturi, culori ivoire, o grămadă de lucruri care chiar 

nu-și au rostul și cheltuirea acestor bani la fel, din bugetul local nu cred că este 

primordial și pomeneați puțin mai devreme de faptul că antreprenorii ar trebui 

să-și orneze vitrinele din oraș cu tot felul de beculețe, stegulețe, în funcție de 

sărbătoarea care vine. Aș considera că, mai degrabă putem veni în sprijinul lor 

să-i ajutăm cu taxe mai mici, să poată într-adevăr să-și orneze aceste vitrine, 

pentru că, consider că nivelul de trai în Municipiul Focșani nu este atât de 
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îndestulat încât să ne permitem cheltuirea a 14 miliarde de lei pe a călca pe un 

covor roșu, probabil pe care vi-l doriți, nu suntem la Oscar, sau pentru a sta, 

cum am spus mai devreme, în niște scaune pufoase. Noi nu suferim de asta. 

Dacă dumneavoastră suferiți, succes vă urez, în schimb, noi suntem împotriva 

cheltuirii acestor bani din bugetul local. Mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc. 

Domnul consilier Tănase, vă rog.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Da, eu am vrut să vă spun că și 

domnului Primar... Domnule Primar, sunt prea mulți bani pe care-i investiți 

într-o... e o chestiune care nu are nicio prioritate pentru nimeni. Dumneavoastră 

credeți că interesează pe focșăneni ca să facem acum sala de ultimul răgnet. Și 

mai ales că nici proiectul nu este bun. Deci, dumnevoastră dacă nu știați, nu 

aveți nici acceptul specialiștilor în arhitectură, în construcții vizavi de acest 

proiect, deci comisia tehnică, vă spun eu că știu foarte bine. Nu sunt în eroare, 

domnule Primar. Ascultați ce vă spun eu, că toți specialiștii de acolo au făcut 

urechea toacă când au auzit că trebuie aprobat acest proiect. Deci ăsta este un 

proiect... pe lângă faptul că este enorm de scump, 14 miliarde de lei. Păi, cu 

banii ăștia se puteau face.... faceam și noi niște străzi, făceam ceva, nu? Credeți 

că interesează pe focșăneni ca noi să stăm aici în lux? Nu-i interesează așa ceva. 

Noi nu vom vota așa ceva.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Da... puteți să 

concluzionați? Bun, vă mulțumesc. Amendament doamna Bojoaică... domnule 

Bîrsan, vă rog.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Mulțumesc. Din capul locului, să știți 

că și eu cred că nu e cazul. În primul rând, poate nu e momentul, hai să nu 

spunem că nu e cazul... dar nu e momentul. Având în vedere lipsa de bani cu 

care se confruntă Primăria și vremurile pe care le trăim, eu cred că ar fi mai 

bine să amânăm, dar, studiind mai bine anexa la acest proiect, sunt și eu un pic 

nedumerit și anume... la sistemul audio-video și de numărarea voturilor, spune 

așa... montaj utilaje tehnologice - 5.152, după aceea... utilaje, echipamente 

tehnologice și funcționale care necesită montaj - 82.897, după aceea... dotări 

din care - 61.912, păi și nu mai înțeleg nimic... deci, de aici nu se poate înțelege 

absolut nimic. Dacă cineva poate să ne lămurească de ce sistem audio sau 

sistemul de ventilație, de climatizare e pus de 3 ori, în 3 rubrici diferite, cu 3 

prețuri diferite? E foarte neclar. Am încercat să-l întorc pe toate părțile să pricep 

și eu ce înseamnă, nu am reușit. Poate am avut o zi proastă, dar n-am reușit. 

Mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Bun, doamna 

consilier Bojoaică, vă rog...” 

Doamna consilier Valerica Bojoaică: ”Bună seara. Amendamentul 

pentru proiectul pe care-l discutăm face obiectul chiar acestei anexe și anume: 

1. La linia bugetara 1.1. Sistem de climatizare la coloana Valoare lei 

exclusiv T.V.A.in loc de 33.179,73 lei se va citi 0 (zero ) lei; 
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2. La linia bugetara 1.1. Sistem de climatizare la coloana T.V.A.19% 

in loc de 6304,15 lei se va citi 0 (zero ) lei; 

3. La linia bugetara 1.1. Sistem de climatizare la coloana Valoare lei 

cu TVA in loc de 39483,88 lei se va citi 0 (zero ) lei; 

4. La linia bugetara 1.1. Sistem audio, video si de numarare voturi  la 

coloana Valoare lei exclusiv T.V.A.in loc de 17621,40 lei se va citi 0 (zero ) 

lei; 

5. La linia bugetara 1.1. Sistem audio, video si de numarare voturi  la 

coloana T.V.A.19% in loc de 3348,07 lei se va citi 0 (zero ) lei; 

6. La linia bugetara 1.1. Sistem audio, video si de numarare voturi  la 

coloana Valoare lei cu T.V.A.in loc de 20969,47 lei se va citi 0(zero) lei; 

7. La linia bugetara 1.3. in loc de “Sistem audio,video si de numarare 

a voturilor” se va citi “Instalatii electrice “; 

8. La linia bugetara 3 Sistem audio, video si de numarare a voturilor 

la coloana Valoare lei exclusiv T.V.A. in loc de 147048,00 lei se va citi 5152,58 

lei; 

9. La linia bugetara 7 Cheltuieli obtinere avize,taxe si cote aferente 

lucrarilor la coloana Valoare lei exclusiv T.V.A.in loc de 6370,37 lei se va citi 

9367,42 lei; 

10. La linia bugetara 7 Cheltuieli obtinere avize,taxe si cote aferente 

lucrarilor la coloana Valoare lei cu T.V.A.in loc de 6940,37 lei se va citi 

9937,42 lei; 

Mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule președinte, dacă-mi dați 

voie...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Voiam să o întreb pe doamna 

Bojoaică... doamnă, la ce v-ați referit?” 

Doamna consilier Valerica Bojoaică: ”La ce m-am referit? La anexa 

de la proiectul respectiv... 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Că n-am înțeles la ce s-a referit, ce 

a citit... dar vorbim foarte serios, dar dumneavoastră ați înțeles, domnule? Păi 

explicați în locul dânsei...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”S-a făcut o reducere 

de 121 de mii de lei.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Ce avem străine acum? Aia se 

citește invers... explicați, domnule.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”120 de mii de lei, 

121 de mii de lei...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule vă dați seama.... vă 

bucurați la o chestie de asta, domnule Iorga.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Domnule consilier 

vă rog. Domnule Primar, vă rog.” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Mulțumesc, domnule 

președinte de ședință. Sunt nevoit să fac anumite precizări și să vin cu anumite 

răspunsuri. Să știți că acest proiect a fost supus dezbaterii în comisia tehnică de 

urbanism și amenajarea teritoriului de 2 ori. Prima dată, da, într-adevăr au fost 

câteva obiecțiuni din partea tuturor arhitecților care sunt membri în această 

comisie, observații care au fost luate în seamă de către proiectantul cu care am 

avut încheiat contractul. Au fost modificările făcute în proiect și a doua oară 

când a fost supus dezbaterii și discuției, acest proiect tehnic și detalii tehnice 

de execuție a fost aprobat. Deci, are avizul tuturor specialiștilor din domeniul 

care fac parte din comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului. Asta 

ca să nu mai spuneți că nu are aviz, ci chiar este un aviz... săptămâna aceasta 

am obținut pe acest proiect. Pe de altă parte, eu înțeleg că dumneavoastră sunteți 

așa melancolici și faptul că vom șterge o ultimă amprentă a ultimului primar 

PNL din istoria Primăriei Municipiului Focșani, prin modificarea acestei 

arhitecturi... vă aduc la cunoștință că această sală a fost modernizată de către 

domnul primar Lățcan... de atunci nu s-a mai făcut nicio modificare...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Domnule Primar, îmi cer 

scuze că vă întrerup...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Am o rugăminte. 

Lăsați-l să vă vorbească.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Focșănenii merită să aibă o 

sală reprezentativă în care micul parlament al municipalității să-și poată 

desfășura și să primească oaspeții, pentru că în afară de această activitate, să 

spunem cu caracter continuu de ședință de Consiu Local și Comisii tehnice, noi 

aici desfășurăm și foarte multe activități... primim delegații oficiale, primim tot 

felul de vizitatori și vă spun sincer, mie nu-mi este chiar... eu nu sunt chiar 

mândru de cum arată această sală și de aceea... cu aceste scaune învechite de 

ani de zile, rupte, în care stimatele doamne care participă își mai agață dresurile 

și așa mai departe, cred că nu este o imagine frumoasă și dacă ați mers prin alte 

primării și ați avut curiozitatea să vedeți alte primării, sălile de Consiliu Local 

chiar sunt în niște săli somptuoase și poate așa vom crea și o imagine și o 

atmosferă mult mai solemnă în cadrul Consiliului Local. Vă mulțumesc.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc, 

domnule Primar. Vă rog, domnule consilier Radu Nițu.” 

Domnul consilier Radu Nițu: “Domnule președinte, eu am participat la 

cele 2 ședințe despre care a făcut precizare domnul Primar și la prima a fost 

votată, au fost câteva observații din partea unuia sau a doi arhitecți, îmi pare 

rău că doamna Ciocoeaș este aici, care a votat și dumneaei și a fost și din partea 

clubului liberal și n-au fost mari probleme așa... îmi pare rău că nu v-a informat 

sau sunteți... și eu zic că Focșaniul... și delegațiile care vin și pentru cetățeni e 

o sală în condițiile în care s-au făcut și niște reduceri, eu cred că putem avea o 

sală. Dacă vă mai doriți să fiți consilieri...” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Bun... numai puțin, 

aveți răbdare.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Îmi cer scuze. Țin să vă... 

să... ați indus cetățenii în eroare, domnule Primar, această sală de ședințe a fost 

renovată, era o mochetă odata vreme în anul 2014, dacă nu mă înșel și dacă 

căutați mai bine, pe vremea domnului Bacinschi, dar nu despre asta este vorba. 

Iar, dacă într-adevăr vreți să investiți un minim de bani, într-adevăr s-ar putea 

cumpăra niște huse noi acestor scaune ca să nu-și mai agațe dresurile doamnele, 

că probabil... deci ați putea aduce un... deci nu este, nu este relevant să 

cheltuiți... nu 14 miliarde, ci 13 miliarde... pentru că avem... nu sunt conforme. 

Ați fost în Parlamentul European, cred că ați observat ce scaune au oamenii de 

acolo. Deci nu cred că sunt... nu suferim... haideți să fim serioși... până și cei 

din Parlamentul European nu suferă de cheltuirea banului așa în zadar.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Ei au foarte mulți 

bani ei, nu le mai trebuie... scurt...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci, eu am făcut un calcul. Eu nu 

zic că această sală n-ar trebui să fie într-un fel, dar la banii ăștia, domnule 

Primar, 500 de euro pe metrul pătrat, o făceam de la 0.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Păi așa se face, de 

la 0.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Deci gândiți-vă... cum se face de la 

0? Ce? Construiești ceva? Deci e prea scump, domnule Primar...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Domnule, se 

modernizează tot, nu se construiește ceva.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule, nu trebuie să ne invitați, 

că noi oricum venim, că suntem consilieri, dar nu asta-i problema. Da, domnule 

Primar, dar e prea scump, 500 euro pe metrul pătrat e ca și cum ai construi de 

la 0.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Așa cum v-am spus-o de 

fiecare dată...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Cladirea, da.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Așa cum am spus-o de 

fiecare dată, toate prețurile sunt conform prețurilor ofertate de cei care 

comercializează...” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Am înțeles, dar 500 de euro pe 

metrul pătrat. Eu am calculat să știți.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Prețurile respective sunt 

prețuri de pornire la o licitație. În urma tuturor licitațiilor, din experiență vă 

spun, prețul de pornire a fost mult mai mare decât prețul de adjudecare al 

lucrărilor.” 

Domnul consilier Neculai Tănase: ”Domnule Primar, sunt prea mulți 

bani și nu era o prioritate. Părerea noastră...” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Domnule consilier, 

timpul a expirat. Vă mulțumesc.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot amendamentul doamnei Bojoaică 

și se aprobă cu 11 voturi pentru și 9 abțineri din partea următorilor consilieri: 

Tănase Neculai, Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu 

Alin, Bîrsan Costel, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Gheoca Corneliu 

Dumitru și Buzoi Dan. 

Se supune la vot proiectul nr. 47 în integralitatea lui și se aprobă cu 11 

voturi pentru și 9 abțineri din partea următorilor consilieri: Tănase Neculai, 

Ciocoeaș Laura-Mihaela, Dimitriu Ana-Maria, Dobre Claudiu Alin, Drumea 

Alina Ramona, Filimon Ionuț, Gheoca Corneliu Dumitru, Bîrsan Costel  și 

Buzoi Dan, devenind hotărârea nr. 517. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Domnule Primar, vă 

urez succes. Să faceți să fie frumos, să fim și noi mândri că suntem vrânceni. 

Eu sunt mândru că sunt român!” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul nr. 

48 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de 

spațiu pentru o familie din imobilul situat în Aleea Caminului nr. 12, bl. 

G2, în imobilul situat în str. Revoluției nr. 17, în conformitate cu Legea 

locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Dacă sunt 

discuții...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 48 și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 518. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu sunt convinși că vor mai 

prinde următorul mandat să se bucure de sală.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Stați liniștit! Să dea 

Dumnezeu să părăsiți dumneavoastă Focșaniul ăsta, așa pământul și să cheltuiți 

încontinuu că o să rămâneți singur să părăsiți Focșaniul, știți? Că toți o să 

emigreze, că calitatea vieții nu există.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Domnule! Păi parcă 

candidați și dumneavoastră, acum v-ați retras sau sunteți mână moartă?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul nr. 

49 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței 

din fondul locativ de stat situată în Focșani, Aleea Căminului nr. 1, bl. B1, 

ap. 37, către domnii Bărbieru Aurel Aurel și Bărbieru Nicoleta în baza  

prevederilor Decretului-Lege nr. 61/1990, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Dacă sunt 

discuții...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 49 și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 519. 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul nr. 

50 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale 

strecurate în anexa la HCL nr. 377/28.09.2018, pentru modificarea anexei 

nr.1 la HCL nr. 203/28.06.2011 privind, aprobarea închirierii directe a 

unor terenuri ce aparțin domeniului  public al Municipiului Focșani, în 

vederea amplasării unor construcții provizorii cu destinația de chioșcuri 

de distribuție presă, către domnul Trandafir Costică, având calitatea de 

Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Dacă sunt discuții...” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 50 și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 520. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu prezintă punctul nr. 

51 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 

Anexei HCL nr. 177/25.06.2002 privind avizarea prealabilă a 

documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate la obiectivul 

de investiții: ”Locuințe pentru tineret în regim de inchiriere, str. Brăilei 

nr. 112 Rețele exterioare în Municipiul Focșani”, modificată prin HCL nr. 

135/22.04.2016 și prin HCL nr. 469/24.11.2016. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Dacă sunt discuții... 

vă rog domnule consilier Bîrsan.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule președinte, noi, eu nu sunt 

lămurit de acest proiect, nu-l am, nu știu când a fost introdus, nu știu absolut 

nimic despre el. Dacă puteți să ne detaliați despre ce e vorba...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă rog, domnule 

Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vă mulțumesc, domnule 

președinte de ședință. Este vorba, în sfârșit, despre actualizarea documentației 

tehnico-economice privind sistematizarea parcărilor și căilor de acces din 

cartierul, de fapt, de locuințe ANL, amplasat în strada Democrației. Acesta a 

fost adevăratul motiv pentru care nu am putut să dăm în folosință, mai bine zis, 

să repartizăm acele 104 unități locative din 6 scări de bloc celor care sunt deja 

notificați că au primit repartiție, deoarece parcarea nu a fost finalizată și căile 

de acces nu au fost finalizate după cum bine știți. Iată că acum avem proiectul. 

Ne-a venit pe ultima sută de metri... îmi cer scuze pentru că a fost introdus 

suplimentar, dar am spus să prindem în al doistrezecelea ceas măcar și ultimul 

din anul acesta ca să putem să avem indicatorii să putem lansa procedura de 

achiziții, ca în primăvară, când timpul și vremea ne va permite să începem 

lucrările, să sistematizăm acea parcare și să putem să dăm în folosință acele 

locuințe ANL din cartierul Democrației, aici se numește strada Brăilei nr. 112. 

Este la fel, aceeași chestiune care ați precizat-o și ați remarcat-o foarte bine la 

proiectul cu nemenclatura stradală, domnule consilier. Vă rog... 3 milioane e 

valoarea totală. Valoarea proiectului... aici este vorba despre o modificare a 

indicatorilor tehnico-economici în funcție de proiectul care a fost realizat. Aș 
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fi dorit să aduceți și un proiect să-l prezentați... dacă... dar practic este vorba 

despre crearea, uitați... costuri estimate pentru lucrări, construcții, montaj, 

organizare de șantir și cheltuieli diverse scrie în raport și neprevăzute sunt în 

cuantum de 1 milion 429 de mii 980 de lei. Aveți raportul în față. La raport, 

ultima frază, da? Costuri estimate pentru lucrările, construcții, montaj, 

organizare de șantier și cheltuieli diverse și neprevăzute sunt în cuantum de 

1.429,28 mii lei. Cum nu aveți? Aveți. Da? Deci astea sunt ultimele date după 

cum bine știți, au fost făcute aceste proiectări, dar valoarea lor fiind 

neactualizată... am scos de 4 ori la licitație aceste lucrări și nu s-a prezentat 

nimeni și a trebuit să actualizăm proiectul... mai mult decât atât, am creat un 

număr suplimentar de locuri de parcare tocmai pentru a veni în sprijinul 

cetățenilor care vor locui în acea zonă și am creat aproximativ 100 de locuri.... 

93 de locuri de parcare, da? La 104... atât ne-a permis spațiul. Vă mulțumesc. 

Dacă mai aveți alte întrebări...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Doamna Dimitriu, 

vă rog.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Da, mai ales că am primit 

acest proiect de hotărâre la ora 16 când am venit la ședința ordinară, observ că 

este vorba despre avizarea prealabilă a documentației tehnico-economice, faza 

studiu de fezabilitate, la obiectivul de investiții. Asta înseamnă că mai durează, 

nu înseamnă că în primăvară oamenii aceștia vor primi locuințe, nu trebuie  

să-i amăgim... o să dureze...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vom scoate la licitație acum 

în iarnă și în primăvară ne apucăm de treabă...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”În primăvară... ok. Și 

cam cât estimați ca oamenii aceștia să știe că vor primi într-un final...?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Vreo 6 luni...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: ”Totuși așteaptă din 2004 

mulți dintre ei, știți? Mulțumesc.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da, domnule consilier, știți 

foarte bine că nu a depins de noi. Au intervenit cei de la CUP cu lucrările de 

înlocuire a conductelor de apă și a branșamentelor la blocul respectiv. Ați văzut 

cu celălalt segment de Magheru a fost finalizat... dacă... mi-aș dori foarte mult, 

sincer. Păi 6 luni din martie, nu fac iunie-iulie... septembrie.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Bun. Inaugurăm.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dacă va fi să avem și un 

constructor care să poată să termine și mai devreme și mai puțin timp...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnul Primar, dacă sunteți în 

tandrețuri cu constructorii ăștia, niciodată n-o să se țină de cuvânt. Păi fiți ”Gigi 

duru’” cum sunteți dumneavoastră de obicei. Așa dacă îi mângâiați pe creștet. 

Păi nu se poate. N-a ținut cont prevederile contractuale, taxați-ii.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dar cine v-a spus că nu  

i-am taxat?” 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Chiar au fost taxați, 

să știți. Chiar au fost...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Cred că ați făcut un secret.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Dar eu vă întreb altceva... vi 

se pare că este o coadă interminabilă la Primăria Municipiului Focșani de 

constructori care vor să ia contracte cu Primăria?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Primar, asta e altă 

discuție...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu, nu, vă întreb... 

Dumnevoastră știți că au fost lucrări scoase de nenumărate ori la licitație, 

inclusiv asta a fost scoasă de nenumărate ori la licitație și nu s-a prezentat 

nimeni? Știți? 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Da, domnule Primar.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Știți cât de greu este să 

întrerupi niște lucrări și pe urmă să reiei procesul de citații și așa mai departe.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Primar, dacă-mi permiteți.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Asta duce la niște întârzieri 

enorme în derularea contractelor.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Eu am vorbit cu o firmă din Pitești. 

Și-i spuneam, uite sunt oprtunități la Focșani. Participați la licitație că, uite 

așa...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Și s-au înscris la vreo 

licitație?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Și au spus așa, puteți să-mi dați de 5 

ori mai mult și nu vin.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”De ce?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Pai de ce? Pentru că au avut 

întotdeauna probleme și știm prea bine ce probleme.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Ce probleme?” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Pentru că, când intră pe parohia altuia 

i se pune în vedere, atenție că aici ești pe teritoriu străin. Domnule Primar, așa 

este!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Astea...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule, credeți-mă că nu vă mint?” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Asta le discutăm la 

diverse.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Credeți-mă că nu vă mint!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Astea-s niște acuzații...” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Domnule consilier, 

vă rog... vă mulțumesc.” 

Nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul nr. 51 și se aprobă în 

unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr. 521. 
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Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu revine la proiectul 

de hotărâre nr. 42: ”Haideți să mergem și la vot...” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Da, poate că aveți cumva 

dreptate, că nu... vă spun de ce, vă dau parțial dreptate, pentru că iată am avut 

proiectant care a venit de la Piatra Neamț și a făcut proiectul pentru sala aceasta, 

au făcut pentru dispensarul din sud, au făcut proiectul pentru corpul de clădire 

de la vamă care a fost preluat și când a venit în fața celorlați colegi ai dumnealui 

de aici din Focșani a fost luat cu boldul... da, poate că așa, dar e vorba de tagmă, 

nu e vorba de condițiile pe care le impunem noi. Fiecare tagmă poate are niște 

legi nescrise. Dar eu nu achiesez la această idee. Și vreau să vă spun că mă 

bucur foarte mult când vin firme... și, mai ales, avem firme, ați văzut, din 

București, avem firme din Târgoviște, avem firme de peste tot care vin și fac 

contracte cu noi, conform procedurilor legale de achiziții publice. Nu 

împedicăm pe nimeni să vină să participe la licitații. Important este să vină să 

participe, că știți cum este... dă-mi Doamne să câștig la loto, dar mai și joacă...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: ”Domnule Primar, știți bine și nu vrem 

să dăm nume... sunt firme foarte serioase din Focșani, locale, care-s foarte buni 

și nu se bagă. Tocmai din aceste condiții... știți bine la ce mă refer.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”Nu știu la ce vă referiți.” 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Bun. Vă mulțumesc 

haideți să votăm și ultimul... vă rog să fiți puțini atenți. Avem aici o plângere 

prealabilă a numărului 106450/5.12.2018, întocmită de către domnul Cudan 

Nicolae împotriva HCL a Municipiului Focșani, noi ne menținem HCL nr. 

27/28.01.2016. Vă mulțumesc. Ați fost foarte atenți....” 

Domnul consilier Gheoca Corneliu dă curs citirii procesului verbal al 

comisiei de numărare a voturilor secret exprimate, pentru desemnarea 

mandatarului Consiliului local al municipiului Focșani în Adunarea Generală a 

Acționarilor la Societatea Compania de Utilități Publice SA Focșani. Oloeriu 

Ioan Liviu a fost ales cu 12 voturi pentru și 8 voturi nule, proiectul de hotărâre 

devenind hotărârea nr. 522. 

Preşedintele de şedinţă, domnul Mihai Nedelcu: ”Vă mulțumesc! 

Declar ședința închisă!” 
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