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ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES VERBAL  

Al ședinței ordinare de Consiliu Local din data de 30.05.2018  

 

 

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

Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, are loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Focșani.  

La şedinţă participă: 

 

 d-nul Cristi Valentin Misăilă – Primarul municipiului Focşani;  

 d-na Marilena Șerbănuț – Consilier Cabinet Primar; 

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

 d-na Micşunica Baciu – Şef serviciu Resurse umane, managementul calităţii; 

 d-na Simona Poieană – Şef Serviciu buget, contabilitate; 

 d-na Rodica Constantinescu – inspector serviciu administraţie publică locală, 

agricultură; 

 d-na Carmen Ghiuţă – Şef serviciu juridic contencios; 

 d-na Oana Amăriuței – Şef Serviciu administrarea patrimoniului ; 

 d-na Cristina Enache – Șef Birou Achiziții ; 

 d-na Andreea Cherciu – Sef Serviciu Autorizări Construcții ; 

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

Consiliului local; 

 d-na Oana Isac – Director Serviciul Creşe Focşani;  

 d-nul Ciubotaru Mihail – Direcţia de Asistenţă Socială, Medicină Şcolară 

Focşani; 

 d-nul Alecsandrescu Dorian -  Director executiv Poliţia Locală Focşani; 

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

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

 d-nul Meluș Nazâru – Șef Serviciu Taxe și Impozite Primăria Municipiului 

Focșani  

 d-na Cristina Costin – Șef Serviciu Investiții  

 d-na Carmen Grosu – Director Direcția Economică – Primăria Focșani  

 Cotea Diana – Inspector, Biroul agricultură 

 Mandea Ionica – Inspector, Compartiment Guvernanță Corporativă, 

monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, Serviciul Corp Control 

al Primarului  

 Ispas Laurențiu – Șef Serviciu, Serviciul Strategie și Dezvoltare Urbană  
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 Michulec Nicușor – Inspector, Serviciul Corp Control al Primarului  

 Botezatu Emanuela – Inspector, Compartiment Transport Urban  

 Necula Răzvan – Inspector, Compartiment Informatică  

 Imireanu Adrian – Șef Serviciu Investiții  

 

La ședință mai participă cetățeni ai municipiului Focșani, precum și reprezentanți 

ai mass media locale.  

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani, 

deschide ședința ordinară din data de 30.05.2018, ședință convocată prin dispoziția 

domnului Primar nr. 499/24.05.2018, constatând că în sală absentează 3 consilieri 

locali – doamna consilier Miron Mariana absent motivat, va prezenta o copie după 

certificatul medical, dar nu cunosc motivele pentru care absentează ceilalți doi 

consilieri. Legiuitorul sancționează pe cei care absentează de la 3 ședințe consecutive. 

Domnul consilier Buzoi Dan, domnul consilier Gheoca Corneliu are probleme 

cu fetița fiind plecat la București, domnul consilier Tănase Neculai este plecat la Spital 

la București pentru analize obligatorii. 

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani constat 

că sunt prezenți 18 consilieri deci, 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 Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani, supune 

atenției și votului implicit procesul verbal al ședinței ordinare din data de 19.04.2018 

precum și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08.05.2018. Dacă sunt 

discuții?  

Domnișoara consilier Ana -Maria Dimitriu “Mulțumesc domnule secretar în 

ceea ce privește ambele procese verbale ale ședințelor cea ordinară din luna aprilie, cât 

și cea extraordinară din mai grupul consilierilor PNL se va abține de la vot.  

Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani, haideți 

să tratăm chestiunea diferit, vă supun atenției și discuției procesul verbal din data de 

19.04.2018, înțeleg că asta este poziția dumneavoastră, eu supun la vot. Se supune la 

vot procesul verbal al ședinței din data de 19.04.2018, și se aprobă cu 11 voturi 

„pentru” și 7 abțineri din partea următorilor consilieri: Buzoi Dan, Dimitriu Ana - 

Maria, Dobre Claudiu Alin, Bîrsan Costel, Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura - Mihaela, 

Drumea Alina Ramona. 

Procesul verbal al ședintei extraordinare a fost remis în format electronic, dacă 

sunt discuții pe marginea celor consemnate. Se supune la vot procesul verbal al ședinței 

extraordinare din 08.05.2018 și se aprobă cu 11 voturi pentru și 7 abțineri la aprobarea 

procesului verbal al ședinței extraordinare din partea următorilor consilieri: Buzoi Dan, 

Dimitriu Ana - Maria, Dobre Claudiu Alin, Bîrsan Costel, Filimon Ionuț, Ciocoeaș 

Laura - Mihaela, Drumea Alina Ramona.  
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Domnul Eduard Marian Corhană, Secretarul municipiului Focșani partea 

introductivă a fost parcursă îi dau cuvântul domnului președinte de ședință, domnul 

consilier Nedelcu Mihai. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Bună ziua domnule Primar, bună 

ziua doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua stimată asistență, declar deschisă 

ședința din data de 30.05.2018 cu rugămintea de a supune la vot înainte de a începe 

ordinea de zi a timpului acordat fiecărui grup, dacă sunt discuții pe marginea ordinii de 

zi”? 

 

Secţiunea I – proiecte de hotărâri  

 

1. proiect de hotărâre privind modificarea art. 18 și de la art. 48 alin. (2) la aart. 63, 

abrogarea art. 69 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local 

al municipiului Focșani aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 55/2009; 

Inițiatori: consilieri locali Miron Mariana, Nistoroiu 

Alexandru, Bojoaică Valerica, Nedelcu Mihai, 

Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Gongu Emanuel, Iorga 

Marius Eusebiu, Lupu Cătălina, Ungureanu Daniel, 

Ailincuței Lauriana, Mihai Petruț  

 

2. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 339/2017 privind aprobarea documentațiilor tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară a 

investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creștere eficientă 

energetică pentru imobilul corp școală, inclusiv lucrări conexe, pentru Școala 

Gimnazială „Ion Basgan” din Focșani”;  

      Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

3. proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 343/2017 privind aprobarea documentațiilor tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară a 

investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creșterea 

performanței energetice la corpul de clădire și execuția lucrărilor conexe pentru 

Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” din Focșani”;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Focșani nr. 197/2018 privind aprobarea efectuării investiției și 

încheierii contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de 

distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție pentru 

străzile Militari, Mugur, C-tin Brîncoveanu, Laminorului, Fundătura Militari; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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5. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Branșament electric subteran pentru imobilul Staționar 

câini fără stăpân și animale de companie”;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

6. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării Bugetului instituțiilor și 

activităților finanțate parțial/integral din venituri proprii pe anul 2018;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

7. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7,42 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2018 pentru premierea sportivilor 

participanți la Competiția de Gimnastică „Memorial Sergiu Popa”, ce va avea loc 

în perioada 1-2 iunie 2018; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

8. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3,06 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2018 Liceului cu Program Sportiv Focșani 

pentru derularea proiectului educațional „ANTRENAMENT PENTRU UNIRE” 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

9. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 7,90 mii lei din bugetul 

local al municipiului Focșani pe anul 2018 pentru premierea câștigătorilor 

Stagiunii Teatrale a Elevilor, ce va avea loc în perioada 4-8 iunie 2018; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

10. proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, în perioada 5-8 iulie 2018, a 

Zilelor municipiului Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

11. proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării, în perioada 15-17 iunie 2018 a 

unei delegații reprezentative a Municipiului Focșani în Municipiul Alytus, 

Lituania, în vederea participării la Zilele Orașului Alytus; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

 

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

al municipiului Focșani nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și numărului de personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină 

Școlară Focșani, cu modificările și completările ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de 
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funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu 

modificările șic ompletările ulterioare;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Serviciului Public „Creșe” din municipiul Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

15. proiect de hotărâre pentru mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea, 

să exercite pe seama și în numele Consiliului local al municipiului Focșani 

dreptul de a delega prin atribuire directă către SC CUP Salubritate SA a 

activităților de măturat, stropit și întreținere a căilor publice, curățarea și 

transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 

timp de polei sau de îngheț;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

16. proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea 

gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Focșani;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață de 8,00 mp, situat în Focșani, str. Leopoldina Bălănuță nr. 4, județul 

Vrancea, T. 93, P. 5290 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către Giurgea Aurel; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață de 30,00 mp, situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 8, bl. A3, județul 

Vrancea, T. 193, P. 10710, 10712 ce aparține domeniului privat al municipiului 

Focșani, către Nica Petrache;      

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

suprafață de 116,70 mp, situat în Focșani, str. Profesor Gheorghe Longinescu nr. 

14, județul Vrancea, T. 20 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, 

către SC VRASINTER SRL; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

20. proiect de hotărâre privind aprobrea inițierii procedurii de apartamentare a PT 20 

situat în Focșani, Cartierul Sud – Aleea 1 Iunie, identificat prin T 282, P 11353, 

având suprafața construită de 322,00 mp, în trei unități individuale, în vederea 

transmiterii către Consiliul Județean Vrancea a suprafeței de 163,10 mp pentru 
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înființarea Biblitecii de cartier CAMPUS, obiectiv de utilitate publică, destinat 

Cartierului Sud din municipiul Focșani; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

21. 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;      

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

22. proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din domeniul public al 

municipiului Focșani și administrarea Consiliului local al municipiului Focșani 

în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean 

Vrancea a imobilului – blocuri de locuințe de serviciu, compus din 56 de 

apartamente, situat în Focșani str. Cpt. Crețu Florin; 

                                                    Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

23. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării locuinței pentru familia Mihai 

Gheorghe din imobilul situat în Foșani, bdul. București nr. 27, bl. L1, ap. 35, în 

imobilul situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 24, bl. B1, ap. 44, în conformitate cu 

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

ulterioare; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

24. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia 

Toderașcu Gheorghe din imobilul situat în Focșani, str. Măgura nr. 123, ap. 10, 

în imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 17, ap. 28, în conformitate cu 

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

ulterioare; 

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, 

Radu Nițu 

 

25. proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii de spațiu pentru trei familii din 

imobilul situat în Focșani, str. Revoluției nr. 16, bl. C2, tronson II, în imobilele 

situate în str. Revoluției nr. 16, bl. C2, str. Revoluției nr. 17 și str. Măgura nr. 

123, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, 

Radu Nițu 

 

26. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, în baza prevederilor 
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Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, 

Radu Nițu 

 

27. 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; 

Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, 

Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, 

Radu Nițu 

 

28. proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele cărora li se 

repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor 

metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată 

și modificată și a Hotărârii Consiliului local nr. 201/2018 privind aprobarea listei 

de priorități; 

Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu 

Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, 

Buzoi Dan 

 

29. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru familia 

Saragea Moise, din unitatea locativă situată în str. Pinului nr. 6, bl. 6, ap. 01 în 

unitatea  locativă situată în str. Pinului nr. 1, bl. 1, ap. 09, în conformitate cu 

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

ulterioare și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 

Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu 

Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, 

Buzoi Dan 

 

30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei 

situată în Focșani, str. Ulmului nr. 9, bl. 9, ap. 4, înscrisă în CF 51890-C1-U11 și 

a boxei înscrisă în CF 51890-C1-U20 UAT Focșani către domnii Tănase Nicolae 

și Tănase Georgeta; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

31. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei 

situată în Focșani, str. Ulmului nr. 1, bl. 1, ap. 4, înscrisă în CF 51903-C1-U17 și 

a boxei înscrisă în CF 51903-C1-U31 UAT Focșani către domnii Culiță Marian 

Neculai și Culiță Marcela Mihaela; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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32. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei 

situată în Focșani, str. Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 4, înscrisă în CF 

54684-C1-U11 UAT Focșani către domnii Roșca Cristian și Roșca Adriana; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

33. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei 

situată în Focșani, str. Ulmului nr. 19, bl. 19, ap. 11, înscrisă în CF 51895-C1-

U29 și a boxei înscrisă în CF 51895-C1-U19 UAT Focșani către domnii Milea 

Adrian și Milea Mariana; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

34. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei 

situată în Focșani, str. Ulmului nr. 7, bl. 7, ap. 5, înscrisă în CF 51902-C1-U30 și 

a boxei înscrisă în CF 51902-C1-U17 UAT Focșani către domnii Istrate Liviu 

Adrian și Istrate Carmen Lorena; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

35. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei 

situată în Focșani, str. Ulmului nr. 19, bl. 19, ap. 10, înscrisă în CF 51895-C1-U9 

și a boxei înscrisă în CF 51895-C1-U27 UAT Focșani către domnii Dîrdală Iulian 

și Dîrdală Daniela Loredana; 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

36. 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;  

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

Secțiunea a II-a – rapoarte, informări 

 

1. Raportul domnului viceprimar Iorga Marius Eusebiu înregistrat la nr. 

43659/23.05.2018 privind deplasarea în Germania la I.F.A.T. Munchen 

2. Raportul domnului viceprimar Iorga Marius Eusebiu înregistrat la nr. 

43662/23.05.2018 privind deplasarea în interes de servici la Cracovia 

 

Secţiunea a III-a – discuţii, declaraţii politice 

 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Dacă sunt discuții pe 

marginea ordinii de zi”?  
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Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “Aș dori să solicit retragerea 

proiectului nr. 16 de pe ordinea de zi privind externalizarea serviciului de iluminat 

public din două motive: Unul deoarece între Primăria Focșani și Electric Light a fost 

semnat deja un contract, cunoscând faptul că această societate nu deține licența 

ANRSC, vă readuc la cunoștință că serviciul de iluminat public trebuie administrat de 

un operator licențiat. Conform legii 51/2006 privind serviciul de utilități publice, art. 

30 alin. 5 stipulează că: În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca 

scop serviciile de utilități publice documentația de atribuire se elaborează în cadrul 

asociației apoi se supune avizării autorităților deliberative ale U.A.T. membre și se 

aprobă de Adunarea Generală a Asociației, astfel vreau să vă aduc la cunoștință că 

ANRSC a confirmat oficial că în ipoteza acordării unui vot pozitiv în Consiliul Local 

acesta este complice cu încălcarea legii”. 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “Propune completarea ordinii de zi cu 

patru proiecte și totodată retragerea proiectului nr. 22 de pe ordinea de zi”. Se 

completează ordinea de zi cu următoarele proiecte:  

 

1. proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.2 și nr.3 la HCL nr.343/2011, 

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor situate în 

”Perimetrul Istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani, cu modificările 

și completările ulterioare; 

2. proiect de hotărâre privind aprobare alocării sumei de 14,05 mii lei din bugetul 

local al Municipiului Focșani pe anul 2018 Colegiului Tehnic Edmond Nicolau 

Focșani pentru organizarea Festivalului Național Școlar INOVAFEST; 

3. proiect de hotărâre privind evocarea personalității celui care a fost generalul 

aviator Andrei Popovici, un neobosit promotor al aripilor românești; 

 

4. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza 

Documentatie avizare lucrări de intervenție pentru realizarea obiectivului de 

investiții:”Reabilitare loc de joacă Grădina Publică”; 

 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “În ceea ce privește proiectele pe care 

doamna consilier Dimitriu le-a propus vreau să vă aduc la cunoștință următorul aspect. 

Noi nu cunoaștem punctul de vedere pe care dumneavoastră oficial spuneți că ANRSC-

ul l-a exprimat. Noi în schimb avem un punct de vedere oficial constatat într-o notă de 

constatare întocmită de inspectorii ANRSC întocmită în data de 8.11.2017 prin care s-

a constatat ca într-adevăr acea documentație nu a fost avizată de către Consiliul Local 

al Municipiului Focșani. S-a constatat că nu este o abatere extraordinar de gravă în 

schimb ni s-a dat un termen 31 martie. Dacă considerau că este o abatere extraordinar 

de gravă ar fi trebuit să ne aplice o sancțiune. Conform acelei note ni s-a atras atenția 

că neducerea la îndeplinirea a acestor măsuri atrage sancționarea Primăriei cu suma 

între 30.000 si 50.000 mii lei. Având în vedere că în ședința ordinară de Consiliu Local 

din data de 27 martie 2018 am supus aprobarii acest proiect de hotărâre care a întrunit 
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un număr de 12 voturi considerăm că acea hotărâre a fost aprobată. Pe de altă parte 

vreau să vă spun foarte clar că în urma discuțiilor și neexplicațiilor solicitate de mine 

în calitate de inițiator al proiectului, domnul secretar care ar fi avut obligația să 

cunoască prevederile legale și să-mi spună că într-adevăr era suficient numărul de 12 

voturi am hotărât repunerea pe ordinea de zi al acelui proiect. În nici într-un caz că nu 

este lovită de nicio nulitate procedura de licitatie care a avut loc, care a fost contestată 

de un număr de participanți la comisia de soluționare a contestațiilor, comisie care a 

decis că acea procedură a fost perfect legală. Este dreptul fiecărui participant la licitație 

să meargă mai departe să conteste decizia CNSC la Curtea de Apel. In schimb tot legea 

privind achizițiile publice stipulează foarte clar. In momentul în care CNSC confirmă 

faptul că procedura de licitație a fost perfect legală se poate încheia un contract. 

Contract care prevede foarte clar în termenul cel mai scurt posibil va obține licența de 

utilizare și exploatare a sistemului de iluminat public. Deci toate speculațiile făcute pe 

marginea acestei teme sunt puerile și sunt doar pentru a ne arunca cu noroi și pentru   

a-și manifesta interesul unii și alții prin diverse metode de a pune piedici dezvoltării 

municipiului Focșani și a se ajunge pe o cale foarte normală și legală, la a ridica nivelul 

de trai al cetățeanului din Municipiul Focșani. Deci eu ca inițiator nu voi retrage acest 

proiect de pe ordinea de zi”. Vă mulțumec. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, “mulțumesc domnule Primar, 

dacă mai sunt discuții la acest subiect”?  

Domnul consilier Filimon Ionuț, “vă mulțumesc domnule președinte. 

Domnule Primar pe cine ar trebui să credem, pe președintele ANRSC sau pe 

dumneavoastră? Pînă acum dumneavoastră ați fost în ilegalitate…… “ 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, “domnule consilier vreau să 

vă aduc la cunoștință că astfel de discuții nu doresc să aibă loc la ședința în care eu voi 

fi președintele acestei comisii. Ar trebui să vă intereseze domnule consilier. Vă rog să 

nu consemnați intervenția domnului consilier. Vă mulțumesc domnule consilier”.  

Nu mai sunt discuții și se supun la vot proiectele de hotărâre în completarea 

ordinii de zi, și se adoptă cu 11 voturi “pentru” și 7 abțineri din partea următorilor 

consilieri locali: Buzoi Dan, Dimitriu Ana - Maria, Dobre Claudiu Alin, Bîrsan Costel, 

Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura - Mihaela, Drumea Alina Ramona. Ordinea de zi a fost 

completată cu cele 4 proiecte de hotărâre în completare.  

Se supune la vot ordinea de zi în integralitatea ei și se adoptă cu 11 voturi pentru 

și 7 abțineri din partea următorilor consilieri locali: Buzoi Dan, Dimitriu Ana - Maria, 

Dobre Claudiu Alin, Bîrsan Costel, Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura - Mihaela, Drumea 

Alina Ramona.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “supun la vot propunerea 

pentru a aloca 5 minute fiecărui grup, vă rog să fiți conciși, tot ce veți spune se va 

încadra în acest timp de 5 minute. Vreau ca totul să fie strict la subiect și ședința să se 
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deruleze normal, dacă sunt devieri de la subiect sunt nevoit să închid microfonul și 

continuăm cu următorul punct”. Vă mulțumesc.  

Se supune la vot și se adoptă cu 11 voturi “pentru” și fiecare grup va avea alocat 

câte 5 minute în cadrul ședinței de consiliu local.  

Domnul consilier Bîrsan Costel “domnul președinte înainte de vot trebuia să 

întrebați dacă avem ceva de spus. Nu puteți să treceți direct la vot”. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, “scuzați-mă dar nu este 

proiect”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel, “nu contează”.  

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “în ce calitate ați supus la vot”?  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “în calitate de președinte de 

ședință”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel, “domnul președinte vă rog frumos......orice 

propunere de vot.....” 

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “invocați-mi legea, articolul care 

vă dă dreptul să faceți lucrul acesta. Și nu facem ceea ce simțiți dumneavoastră, suntem 

aici și reprezentăm cetățenii municipiului Focșani și nu ne spuneți dumneavoastră cât 

cum și în ce fel. Scuzați-mă… în calitate de ce”?  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “în calitate de președinte am 

acest drept”.  

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “domnule președinte de ședință 

cum să votați o propunere, nu este un amendament la un proiect, invocați-mi articolul 

și legea, vă rog frumos”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel „nu puteți să supuneți ceva la vot fără să cereți 

părerea sau dacă consilierii au ceva de spus. Nu este normal, dumneavoastră vă 

comportați ca un dictator”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “vreau ca o ședință să fie 

corectă”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel „domnule președinte aici este dezbatere, nu 

este dictatură, nu suntem nici la.... „  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “nu facem dezbateri acum la 

ședință, dezbaterile se fac în altă parte”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel „sunt de acord să se supună, dar și minoritatea 

are dreptul să spună ceea ce gândește sau ceea ce dorește, în condiții civilizate, rog 

frumos fiți un arbitru imparțial. Vă rog frumos avem și noi ceva de spus”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “vă ascult”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel “eu nu consider că este suficient ca pentru un 

proiect pe ordinea de zi să fie alocat unui grup, eu nu fac parte din niciun grup să fie 

înțeles, dar chiar și așa unui grup 5 minute ... păi dăcă avem asemenea proiecte uitați e 
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dezbatere nu glumă, cine poate spune în 5 minute ceea ce gândește, nu mai putem să 

vorbim, deci 5 minute este total insuficient”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “propun și pentru domnul 

consilier Bîrsan care nu face parte din niciun grup… 2 minute cine este pentru”?  

Se supun la vot cele două minute pentru domnul consilier Bîrsan Costel.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “articolul 35 punctul 3 

președintele de ședință are dreptul să limiteze durata de cuvânt în funcție de obiectul 

dezbaterii în acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi 

afectat fiecărui vorbitor precum și timpul total de dezbatere al proiectului, vă 

mulțumesc”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel “Cum ați ajuns la concluzia că 2 minute îmi 

sunt suficiente”?  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Am supus la vot. Vă rog 

frumos. Aveți altă propunere? Domnule consilier ascultați-mă puțin…. Eu să știți că 

dacă văd că dumneavoastră discutați pe subiect nu o să vă tai niciodată microfonul. Să 

nu ne trezim la tribunal aici, îmi pare rău. Domnule consilier există prezumția de 

nevinovăție de orice… nu puteți să jigniți”.  

Se dă curs citirii primului proiect de hotărâre pe ordinea de zi: proiect de hotărâre 

privind modificarea art. 18 și de la art. 48 alin. (2) la art. 63, abrogarea art. 69 din 

regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Focșani 

aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 55/2009.  

Dacă sunt discuții?  

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “Mulțumesc, domnule 

președinte de ședință, dragi consilieri locali și domnule Primar, țin să vă menționez că 

în baza acestui proiect din 27 februarie prin care dumneavoastră cei inițiatori vorbesc 

de grupul PSD – ALDE cât și domnului Marius Iorga Eusebiu la inițiator ați atras de 

multe ori atenția asupra faptului că un proiect care nu a fost semnat de toți consilierii 

grupului respectiv acel inițiator nu poate fi trecut. Uitați cum lipsește semnătura 

domnului Ungureanu Daniel dar dumnealui este aici. Referitor la Hotărârea de Consiliu 

Local 55/2009 care prevede regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului 

Local această hotărâre dacă ne uităm pe site-ul Primăriei nu poate fi deschisă și nu se 

poate accesa să vezi ce anume se schimbă referitor la acea hotărâre și mai sus 

menționați dumneavoastră domnule președinte de ședință că prin simțirile 

dumneavoastră ne dați 2, 5, 7 , 20 de minute cât considerați dumneavoastră. Eu pot să 

vă spun așa, conform legii 393/2004 ce prevede statutul aleșilor locali la capitolul 3 

protecția legală a aleșilor locali art. 20 alin 2 spune: Libertatea de opinie și de acțiune 

în exercitarea mandatului alesului local este garantată. Dumneavoastră nu aveți dreptul 

sub nicio formă să ne blocați nouă accesul la exprimare. Mai mult decât atât noi nu 

suntem aici pentru că nu ne-au ales cetățenii municipiului Focșani, deci noi vorbim 

practic în numele dumnealor. Ceea ce spun eu și colegii mei este faptul că 

dumneavoastră încercați să aveți un comportament exact ca în Guvernul 

dumneavoastră de suntem la putere ciocul mic, democrația este garantată prin Lege 

domnule… și prin constituție domnule președinte de ședință dacă nu stiați”.  
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Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu ”Domnișoara sintagma ciocul 

mic voi ați spus-o cei de la PNL, dacă ați uitat”.  

 Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “articolul 20 alineatul 2 din 

legea 393/2004 pe care o încălcați, vă mulțumesc”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “vă mulțumesc, domnule 

consilier Iorga, vă rog”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel „dacă ați observat am fost al doilea înscris la 

cuvânt.... „ 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “dacă domnul Iorga este mai 

galant vă ascult pe dumneavoastră. “ 

Domnul consilier Bîrsan Costel “Domnule președinte eu consider că ceea ce 

încercați dumneavoastră să faceți astăzi și sper să nu vă reușească este un abuz 

grosolan, punerea pumnului în gură sau cum spunea doamna prim ministru reducerea 

democrației. Nu se poate în acest proiect de hotărâre sunt cele mai mari ilegalități pe 

care le-am putut eu constata la o adunare așa zis democratică pe care o exercităm noi 

acum. Președintele de ședintă primește puteri sporite și toate bazate pe simțurile 

dânsului. Deci cu alte cuvinte ne trebuie un președinte de ședintă foarte simțit, să simtă 

pînă în măduva oaselor totul. Domnul …eu sper că sunteți un președinte de ședință 

imparțial și cu bunul simț. Una dintre prevederile …ca să nu spun altfel, deci un 

consilier local care-și exprimă un punct de vedere pe neplacul președintelui de ședință 

este scos afară cu agenții de pază. Domnule președinte eu vă aduc aminte că noi 

consilierii suntem în exercițiu, uitați ce spune la articloul 74… în exercitarea 

mandatului aleșii locali sunt în serviciul colectivității fiind ocrotiți de lege….libertatea 

de opinie și de acțiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată, păi 

dumneavoastră încălcați aceste legi, pe de altă parte acest proiect de hotărâre dovește 

amaturismul celui care l-a făcut, păi sunt articole de lege care se bat cap în cap, care se 

repetă… articole din regulament ma scuzați…am aici o grămadă de consemnări dar în 

2 minute nu pot să le expun, păi acesta este interesul dumneavoastră să nu putem să 

expunem și să scoatem în evidență greșelile și abuzurile dumneavoastră”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Domnule consilier cu tot 

respectul nu o să vă îngrădesc dreptul de a vă exprima, dreptul de a vorbi atâta timp cât 

se va discuta pe subiectul respectiv. Cu toată dragostea nu o să vă scot afară, nu o să 

vă chem la ordin, nu o să …..” 

Domnul consilier Bîrsan Costel „este nepoliticos să vă întrerup... poate nu veți 

fi dumneavoastră președinte și vine un președinte care nu este așa dotat cu simțuri ca 

dumneavoastră și spune domnilor scrie aici... și atunci cheamă acel președinte mai 

puțin dotat în simțuri o să cheme nu știu pe cine să ne scoată afară”. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “dacă acel consilier persistă 

în a greși, acel consilier s-ar putea să fie scos din sala de ședințe pentru a continua acea 

ședință. Sper din tot sufletul să nu se întâmple așa ceva și din contra am fost foarte 

bucuros când am văzut acest proiect datorită faptului că în sfârșit vom avea o ședință 

clară, corectă, elegantă nu circ, nu cu panaramă. Domnul Iorga erați la rând vă rog 

frumos”.  
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Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu “domnule președinte, vă mulțumesc 

foarte mult din nou trebuie să-mi contrazic colegul eu să știți că simt nevoia să iau 

cuvântul de data asta pentru că astăzi … o spun în fața tuturor nu știu dacă amenințat 

este cuvântul, dar mi s-a sugerat să nu votez acest proiect și vă anunț că-l votez, și-l 

votez cu toată răspunderea, este un proiect foarte legal și nu ca aș fi contestat 

profesionalismul colegilor mei, dar dați-mi voie și aș vrea să fie și mass media atentă 

la capitolul 7 și mă refer la Legea 393 care prevede statutul aleșilor locali, articolul 57 

nu vorbim despre ceea ce a-ți exprimat dumneavoastră mai devreme drepturile 

dumneavoastră, nu le-a constestat nimeni și nu este vorba de așa ceva. Vă rog să fiți 

foarte atenți art.57 încălcarea de către consilieri a prevederilor legii și funcționarea 

consiliului în norme normale derapaje, deraieri sau alte abateri de la proiectele în 

discuție atrage după sine aplicarea următoarelor sancțiuni: vă citesc din Legea 

393/2004: avertisment, chemarea la ordine, retragerea cuvântului, eliminarea din sala 

de ședințe, excluderea din consiliu sunt multe altele, să mergem la art.61: care spune 

așa în cazul în care după chemarea la ordine a unui consilier continuă să se abată de la 

ordine și de la regulament președintele îi va retrage cuvântul iar dacă persistă îl va 

elimina din sală, iar eliminarea lui echivalează cu absența nemotivată de la ședință. 

Așadar, stimați colegi care contestați acest proiect de hotărâre vă rog citiți și legea vă 

scrie foarte clar, modificarea acestui proiect de hotărâre este în baza unei legi, vă 

aducem argumente, citiți legea și vedeți că nu va mint și nu am niciun interes să fac 

acest lucru. Foarte interesant este și articolul 65 în caz de opunere ceea ce spunea și 

colegul consilier Bîrsan, interzicerea particpării la ședință se excută cu ajutorul forței 

publice puse la dispoziția președintelui. Deci vă citesc dintr-o Lege dată de Guvernul 

României din 2004, o Lege care este pusă în aplicare iar noi în baza acestei legi am 

inițiat acest proiect de hotărâre, mulțumesc”. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu, “domnule consilier Bîrsan vă 

rog să aveți puțină răbdare, mai aveți 30 de secunde, mulțumim mult”.  

 Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu, “vreau să spun că prin 

Ordonanța de Guvern nr.35/30.01.2002 regulamentele proprii se adoptă cu votul a cel 

puțin 2/3 din numărul consilierilor în funcție, asta vroiam să spun pentru cetățeni și 

mass media”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “da domnule consilier Bîrsan 

vă rog”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel “domnule președinte stimați colegi, colegul 

meu de bancă manipulează așa cum știe el să o facă, citind dintr-o Lege… Legea 

respectivă se referă la turbulenți, bețivi știu alte feluri de manifestări… dați-mi voie vă 

rog frumos aici este vorba de dezbaterea unor proiecte, 2 minute cât doriți 

dumneavoastră să alocați unui proiect credeți dumneavoastră că opinia publică, 

cetățenii vor fi edificați în ceea ce privește conținutul acestor proiecte? Păi unul dintre 

… uitați ce spune unul dintre articolele dumneavoastră pe care vreți să le abrogați 

domnule președinte, art. 69, dacă vreți o dezbatere corectă, cinstită, imparțială discutăm 

articol cu articol și cred că așa ar fi normal nu 2 minute. Articolul cu pricina spune așa 

domnule președinte, proiectul de hotărâre respins poate fi pus în discuție într-o altă 
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ședință numai dacă au apărut elemente noi. O nouă respingere este definitivă. Acesta 

este art. 69 care este în vigoare pe care dumneavoastră vreți să-l abrogați, abrogându-l 

puteți pune un proiect de hotărâre de o sută de mii de ori în ședință și atunci nu vă mai 

doare capul și nici simțurile nu mai sunt alterate repetând într-una același proiect pînă 

ne plictisim. De ce vreți să abrogați acest articol? Că este foarte bine pus și la locul lui 

și încă o dată vă propun să luam acest proiect al dumneavoatră articol cu articol și să-l 

dezbatem și să vedem dacă este legal sau ilegal așa cum spune colegul meu de bancă 

el citește din Lege, noi citim din articolul… sau din regulament, dumneavoastră vreți 

să-l modificați”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Astfel de probleme nu le-ați 

ridicat la ședința de comsii și acolo țin să vă anunț că timpul este nelimitat, deci putem 

să discutăm orice, oricât pe orice proiect sau pe orice subiect. Vă mulțumesc. Supunem 

la vot”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel „domnul președinte dumneavoastră aveți 

ultimul cuvânt... mă iertați ceea ce spuneți dumneavoastră iarăși este o manipulare, în 

ședința de comisii aceste articole, în primul rând că nu le-am discutat ... ieri domnul 

primar a făcut un scandal cum l-ați văzut și auzit și dumneavoastră, nu s-a mai discutat 

pe acel subiect... încă sunteți un arbitru imparțial deocamdată, rugămintea mea deci 

încă o dată putem discuta vizavi de aceste articole... noi intrăm la ședința si ne batem 

capul, opinia publică cum află asemenea chestiuni domnule președinte .... „ 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Ce să afle opinia publică cum 

ne certăm noi la fiecare ședință, nu cred că este legal…” 

Domnul consilier Bîrsan Costel „Putem avea un dialog constructiv, opinia 

publică...are dreptul să afle ceea ce scriem și ce dezbatem noi în acele proiecte nu să le 

ținem ascuse, doar noi să votăm aici să fim niște..” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Dacă măcar am fi discutat de 

principiu aș fi înțeles, dar n-ați discutat nici măcar de principiu nu ați discutat, domnul 

consilier Ionuț Mersoiu vă rog”.  

Domnul consilier Ionuț Mersoiu “Am un amendament la acest proiect o 

greșeală de scriere în articolul 1 din proiectul de hotărâre de numerotare a literelor de 

la art. 18 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local începând 

cu litera a, este o greșeală acolo”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Mulțumesc domnule 

consilier, domnul consilier Iorga vă rog, mai aveți 30 de secunde”. 

Domnul consilier Iorga Marius Eusebiu “Vroaim să-i aduc aminte domnului 

consilier și tuturor colegilor de fapt că eu nu am citit despre bețivi și alți turbulenți, 

daca am citit dupa o lege, daca am fost destul de înțeles și corect și îmi mențin părerea 

că proiectul este un proiect cât se poate de legal chiar dacă este ultimul proiect care-l 

votez sau este ultima ședință la care participă da, trebuie să știți că am fost amenințat 

că mi se va retrage sprijinul politic dacă voi vota acest proiect, îl voi vota stimați colegi 

cu toată responsabilitatea… da vorbim de democrație”. 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Ca să nu mai dăm lecții de 

moralitate deci aici se ajunge dăm afară pe om pentru faptul că are niște convingeri, 
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cum ați dat afară pe alții pentru că au votat… da, mă rog nu mai contează nu mai facem 

noi discuții, oamenii vor înțelege, domnul Gongu Emanuel aveți cuvântul”.  

Domnul consilier Gongu Emanuel “Vă mulțumesc domnule președinte tot am 

vorbit la acest proiect de legi… dar de legea bunului simț nu mai vorbim, am ajuns 

stimați consilieri să purtăm o ură deosebită unii față de ceilalți am ajuns să fim țintele 

unor atacuri la persoană și mereu la familiile noastre, chiar în ședința trecută domnul 

Neculai Tănase mă acuzase inclusiv pe soția mea, sunt căsătorit dumnealui nu se poate 

lăuda cu acest lucru”.  

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “domnul consilier nu este în sală 

….” 

Domnul consilier Gongu Emanuel “Vă rog să nu interveniți, vorbeam de legea 

bunului simț, ma acuzați de niște lucruri, am ajuns să țipăm unii la alții să ajungem la 

aceleași amenințări. Cetățenii care ne-au votat indiferent de culoarea politică ne-au 

trimis aici cu convingerea că suntem persoane educate, pregătite, să avem grijă de 

interesele lor nu de ale noastre, nu să ne înjurăm să ne spunem ce avem în familii”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu…”vă mulțumesc domnule 

consilier”. 

Domnul consilier Gongu Emanuel “Să știți că nu sunt de acord cu excluderea 

consilierilor, este drept în lege, dar aici la punctul 8 dacă va uitați bine nu este 

mentionat în acest caz expres, domnule președinte noi suntem trimiși aici … dacă nu 

ne-au trimis cetățenii și ne excludeți din ședință ceea ce nu se întâmplă pentru că 

niciodată nu am țipat nu am înjurat în ședință…cum vor mai fi reprezentați acei 

cetățeni, deci aici aș vrea să se facă o mențiune expresă ca și consilierii municipali pot 

fi excluși sau consilierii pot fi excluși de la ședință. Vedeți că această interpretare și nu 

am vrea să credem că se va ajunge aici, asta ziceam să apelăm la legea bunului simnț”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Chiar dacă domnii consilieri 

sunt supărați cred că au înțeles acest aspect, este mai elegant să vorbim, nu mai sunt 

discuții se supune la vot proiectul numărul unu”.  

Domnul consilier Dobre Claudiu Alin, “Atât mai am alocat 37 de secunde din 

câte am înțeles din cele 5 minute și vreau să vă întreb dacă este suficient 37 de secunde 

de a dezbate unele proiecte importante pentru focșăneni și din câte înțeleg ca 

dumneavoastră vreți mai putină democrație”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Repet domnule consilier 

Dobre că dacă veți vorbi pe subiect niciodată nu vă voi tăia microfonul, ați dezbătut 

deja acest proiect, timpul a expirat, supunem la vot”.   

Domnișoara consilier Ana – Maria Dimitriu “Avem colegi care s-au înscris 

la cuvânt, am colegi în spate care au ridicat mâna, cred că nu-l vedeți”.  

Domnul Consilier Filimon Ionuț “Domnule președinte aici nu suntem la 

maraton, nu avem vreo competiție, vi se pare normal ca în 2 minute să dezbatem 

proiecte pentru cetățeni, suntem la maraton să vorbim în 2 sau 3 minute”.   

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Domnule consilier de accea 

avem comisii să le discutăm la comisii și să le dezbatem, vă mulțumesc”.  
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Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Domnișoara consilier Ana 

Maria Dimitriu niciodată grupul PNL nu a adresat nicio întrebare la comisii, avem 

filmări care atestă această situație. Ca să înțelegeți stimați cetățeni acesta este motivul 

pentru care le-am limitat timpul”.  

Nu mai sunt discutii și se supune la vot amendamentul domnului consilier Ionuț 

Mersoiu și nu se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 abțineri din partea următorilor 

consilieri locali: Buzoi Dan, Dimitriu Ana - Maria, Dobre Claudiu Alin, Bîrsan Costel, 

Filimon Ionuț, Ciocoeaș Laura - Mihaela, Drumea Alina Ramona.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 1 și nu 

se adoptă cu 11 voturi “pentru” și 7 voturi împotrivă din partea următorilor consilieri 

locali: Buzoi Dan, Dimitriu Ana - Maria, Dobre Claudiu Alin, Bîrsan Costel, Filimon 

Ionuț, Ciocoeaș Laura - Mihaela, Drumea Alina Ramona.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “doamnelor și domnilor 

consilieri.....”  

Domnul consilier Bîrsan Costel „Domnule președinte dacă vreți să discutăm 

comportați-vă ca niște oameni serioși nu mai faceți... să nu credeți că detineți adevarul 

și sunteti cel mai deștept că nu sunteți așa, vă rog frumos lăsati-ne să vorbim că altfel 

nu va fi așa cum doriti dumneavoastră, să nu credeți, puteți să chemați și jandarmi și 

pe cine doriți dumneavoastră, lăsați-ne să vorbim, lăsați-ne să expunem punctul de 

vedere, nu faceți ca niște dictatori că nu este corect și normal, comportați-vă ca niște 

oameni civilizați, dacă dumneavoastră nu aveți nimic de spus....” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu „Domnule consilier v-am spus 

că dacă veți fi pe subiect, vă rog frumos o dată sa rețineți, dacă veți fi pe subiect vă voi 

lăsa cu tot dragul, dacă veți abera nu. Este punct, vă mulțumesc frumos, domnule 

Primar îmi cer scuze nu s-a terminat și timpul dumneavoastră”.  

Se prezintă punctul 2 al ordinii de zi... 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Domnule consilier vă rog să 

devenim civilizați”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu „Trecem la proiectul numărul 

2 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 

local al municipiului Focșani nr. 339/2017 privind aprobarea documentațiilor tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI, și descrierea sumară a 

investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Creștere eficientă 

energetică pentru imobilul corp școală, inclusiv lucrări conexe, pentru Școala 

Gimnazială „Ion Basgan” din Focșani”. Dacă sunt discuții”? Vă rog domnule consilier 

Buzoi Dan.  

Domnul consilier Buzoi Dan „deci referitor la proiect, aș dori ca în momentul 

în care se va face contractul sau contractele de acum privind aceste obiective 

importante repet pentru a doua oară în această sesiune, aș dori ca să se facă o etapizare 

a lucrărilor și fiecare etapă de lucrare să fie cumva dacă nu este respectată să fie cumva 

amendată în contract, adică nu a executat în termenul stabilit 10% din lucrare trebuie 

să fie amendat și să nu se mai întindă lucrările care sunt cramponate 2 sau 3 ani spune, 

3 luni, spune 1 an, 1 an dacă nu să platească”.  
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Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “sunt total de acord cu 

dumneavoastră nici mie nu îmi plac tergiversările”. 

Domnul consilier Buzoi Dan „tocmai asta vă rog să evităm tergiversările”. Vă 

mulțumesc.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Dacă sunt alte discuții”?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 18 voturi 

“pentru” devenind astfel hotărârea nr. 209. 

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

modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 343/2017 privind 

aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza 

DALI, și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru 

obiectivul „Creșterea performanței energetice la corpul de clădire și execuția lucrărilor 

conexe pentru Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” din Focșani.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Dacă sunt discuții”?  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 18 

voturi “pentru” devenind astfel hotărârea nr. 210. 

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

Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 197/2018 privind aprobarea 

efectuării investiției și încheierii contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului 

la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție 

pentru străzile Militari, Mugur, C-tin Brîncoveanu, Laminorului, Fundătura Militari. 

Dacă sunt discuții? Vă rog domnule consilier Bîrsan Costel.  

 Domnul consilier Bîrsan Costel „Mulțumesc, domnule președinte fiindcă a 

început turbulent această ședință sper să nu se termine la fel, acea instalație de gaze 

care se preconizează a fi introdusă pe acele străzi din câte știu eu trece și prin fața 

locuințelor unor consilieri inclusiv dumneavoastră. Eu mă bucur că Primăria Focșani 

are așa un aplomb de a face instalații de gaze și corect și foarte frumos, dar eu stau și 

mă gândesc de ce numai pe străzile unde stau anumiți consilieri, și anumite persoane 

de ce nu se fac aceste instalații de exemplu la Mândrești, pentru că acolo s-a propus... 

vă rog să nu-mi închideți microfonul pentru că ma leg de domnul primar Bacinschi, de 

când a câștigat primul mandat a promis locuitorilor din Mândrești gaze. Am fost 

împreună cu domnul primar atunci și promite din mandat în mandat se promite de 16 

ani și nu s-a făcut nimic, poate vor și acei cetățeni gaze, cum doriți și dumneavoastră 

și este dreptul dumneavoastră și chiar sunt de acord cu dumneavoastră. Legat de acest 

subiect vă recomand să nu votați acest proiect domnule președinte și să vă abtineți de 

la vot domnul Gongu la fel, eu la fel întrucât am o firmă care execută instalații de gaze 

și să nu se interpreteze. De asemeni colegul domnul Nistoroiu are o firmă de execuție 

gaze”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “haideți să lămurim acest 

aspect… domnule consilier nu contează cine îl face, este licitație să sperăm că totul va 

decurge legal și normal și corect, acesta are vechime de 20 de ani, abia acum câțiva 

ani, 2 ani dacă nu mă înșel abia a fost asfaltat, deci nu este peste noapte, nu este un 

cartier care a crescut o dată și de când am venit eu consilier gata este necesar a fi tras 
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o conductă cu gaze. Intr-adevăr nici mie nu mi-a convenit când domnul Primar 

Bacinschi nu a tras și conducta de gaze principală, astfel încât nu ar mai fi fost astfel 

de discuții acum, mă rog nu s-a gândit. Cu aceste conducte se îmbunătățește traiul 

fiecăruia și eu sunt de acord ca și la Mândrești să fie gaze și peste tot, dar nu este un 

cartier tânăr. Sunt cartiere unde oamenii nici măcar nu s-au mutat și gazele sunt deja 

trase. La Vânători partea în zona aceea gazele sunt trase, oamenii nu s-au mutat. Cred 

că avem si noi dreptul cei de la Laminorul să avem gaze având în vedere că am avut 

case arse, incendii și atunci eu zic că nu este normal, noi să stăm în lumea a 3 a și 

ceilalti să aibă toate condițiile”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel „Cartierul dumneavoastră repet ca să fiu bine 

înțeles unde locuiți dumneavoastră, sunt de acord cu acea instalație de gaze ține de 

domeniul civilizației, dar care cum am spus, cartierul dumneavoastră are 20 de ani, în 

Mandrești are 100 de ani...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Eu v-am spus că sunt cartiere 

noi care au gaze și sunt altele de vreo 30 ani și nu au așa ceva. Gândiți-vă că pe acolo 

trece conducta, magistrala trece la 100 metri de cartier, despre ce vorbim. Nu o să mă 

opun înfiintării rețelei de gaze de la Mândrești și nici în orașul Focșani”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel „Sper că vom iniția noi un proiect de 

hotărâre...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Vă rog să-l inițiați  pentru că 

nu mă deranjează”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel “Pentru instalația de gaze de la Mândrești să 

nu vă opuneți”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “cum sa ma opun este ideal. 

Domnul primar doriti sa spuneti ceva daca nu domnul Gongu s-a înscris la cuvânt, vă 

rog”.  

Domnul consilier Gongu Emanuel „Vă mulțumesc domnule președinte, 

domnule consilier Bîrsan dacă vă ajută pot să-mi dau demisia din Consiliul Local doar 

pentru cetățenii care sunt vecinii mei să beneficieze și dânșii de gaze. Sunteți suspicioși 

de case, eu și domnul consilier Nedelcu, suntem doar 2. Pentru a introduce gaze în 

locuința mea am nevoie de țeavă de 45 metri plus racordul, știți cât costa asta”? Plus 

centrala, peste 10 mii lei vechi.  

Domnul consilier Bîrsan Costel „ma întrebați pe mine cât costa”?  

Domnul consilier Bîrsan Costel „Știu cât costă. Incă o dată nu încercați să 

deviați subiectul că eu mă opun. De câte ori să vă spun că eu sunt de acord. Vă 

recomand și dumneavoastră cât și domnului consilier Nedelcu... „  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Aveți un interes acolo ca și 

firmă, eu nu am niciun interes, eu cum votez pentru toți ceilalți votez și pentru mine, 

vă rog domnule consilier Radu Nițu”.  

Domnul consilier Radu Nițu “Domnule președinte aș vrea să fac o precizare 

pentru domnul consilier și pentru ceilalți consilieri prezenți aici mai noi în Consiliul 

Local în Mândrești a fost luat în studiu și chiar s-a făcut acesta acum vreo 10 ani 

domnule, un studiu de fezabilitate de introducere a gazelor. La monentul respectiv m-
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am și implicat. Mulți foarte mulți dintre cetățeni nu au dorit să introducă gazele din 

cauza că atunci la modă era să aibă cât mai mult pământ să recupereze cetățenii pământ. 

După care s-a schimbat, s-au cedat companiile acestea de gaze, au trecut de la o firmă 

la alta, de la o țară la alta și făcând un studiu ei la numărul de cetățeni nu a mai dorit 

urmând proiectul de reabilitare a cartierului Mândrești care 5 ani conform legii nu au 

voie să mai desfacă sau să facă ceva. Domnul consilier eu nu v-am văzut prin Mândrești 

în perioada aceea, dar nu asta este problema, mă bucur că susținem cartierul Mândrești 

de unde și dumneavoastră si eu facem parte de acolo am locuit acolo, am crescut acolo 

și vă asigur cel puțin poate la finalul acestui să se termine cei 5 ani de zile și     

Mândrești-ul va avea gaze deoarece este o chestiune de normalitate și de civilizație. 

Dacă dumneavoastră ați ridicat problema de 2 consilieri din 150 sau 200 de cetățeni 

care au început să-și facă case pe zona Laminorul îmi pare rău nu se face o lucrare de 

introducerea a gazelor unui consilier ci pentru cetățenii municipiului Focșani. 

Impreună cu dumneavoastră anul viitor poate vom declanșa în cartietul Mândrești să 

vedem care este starea de spirit a polulației care doresc și cred că doresc, deoarece este 

din ce mai greu cu procuratul lemnelor să aibă gaze”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Deja lemnul este mai scump 

decât gazul. Vă mulțumesc domnule consilier. Domnul consilier Nistoroiu vă rog”.  

Domnul consilier Nistoroiu Alexandru “Vă rog să consemnați că nu particip 

la vot”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Mulțumesc domnul secretar 

vă rog să consemnați”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel „Mulțumesc colegului, domnului Nițu pentru 

ceea ce a spus referitor la Mândrești, dar dânsul este într-o eroare, cei care au făcut 

acele studii pentru implementarea instalației de gaze de la Mândrești, respectiv 

Distrigaz și acum se numește Engie au făcut un calcul de rentabilitate în care au 

rezultat. Noi fiind mari consumatori că nu se justifică din punct de vedere economic să 

participe ei 100% la această instalație de gaze, intrucât nu-și recuperează banii într-un 

termen de rentabilitate. Sigur că nu s-au făcut acele instalații, dar în cartierul 

Laminorul, Primăria participă cu 90% și doar cu 10% participă Distrigaz sau Engie”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Nicăieri nu participă 

Distrigaz decât cu foarte puțin”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel „Greșiți domnule aici sunteți total într-o eroare 

și aici chiar gresiți, sunt calcule de rentabilitate unde sunt mari consumatori, gen fabrici 

care sunt mari și mari consumatori unde ei fac instalațiile pe gratis”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Noi trebuie să înghețăm 

pentru că sunt câteva fabrici”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel “Nu vă zice nimeni sa înghețați... „ 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Eu sunt de acord cu politica 

lor, din punctul meu de vedere i-aș interzice, dar nu sunt eu cel care decide”. 

Domnul consilier Bîrsan Costel “Eu i-am spus colegului care a fost logica și 

rațiunea atunci de nu s-a aprobat.  Primăria participă cu 90% din finanțare cum participă 

acum în Cartierul Laminorul este ok și așa se va face și la Mândrești și dacă 
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dumneavoastră ați promis ajutorul în acest sens chiar vă mulțumesc și să sperăm că se 

va realiza, dar mă cam îndoiesc având în vedere că si acel drum… rog nu-mi închideți 

de microfonul, nu este instalație de gaz este un drum. Acel drum de care domnul Primar 

tot ne-a aburit că-l face Consiliul Județean de nu știu câți ani, drumul de la Mândrești 

la ieșire pe șoseaua Surăii și nu se face și nu este trecut nici în acel plan de reabilitare 

de care ați spus dumneavoastră”. Hai să vedem și noi.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Este scos la licitație. Vă rog 

domnule primar”.  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “eu pot să pun cu dumneavoastră un 

pariu că acel drum se va face de către Consiliul Județean”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel, “când domnule primar”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă “s-a scos la licitație”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel „sigur se va face, dar peste cati ani”?  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă „dacă îmi permiteți domnule 

președinte. Dacă citiți cu atenție bineînțeles, dumneavoastră din păcate nu ați fost 

prezent la ședința extraordinară din data de 8 mai 2018 când s-a aprobat o hotărâre în 

Consiliul Local în care s-a aprobat participarea financiară la aducțiunea de gaze și 

pentru cartierul Bahne. Unde avem strada Panduri și Aleea Căminului și unde avem și 

acolo participare de 58 506 lei deci nu ne-am rezumat numai la cartierul Laminorul. 

Avem inclusiv cartierul Bahne. În ceea ce privește avizul de fapt este vorba despre un 

refuz de racordare emis de Distrigaz Sud, Engie cum se numește acum deoarece au 

spus într-adevăr că nu este rentabil din punct de vedere economic însă refuzul 

dumnealor, refuzul nu se întemeiază pe legea 123/2012 motivat de lipsa obiectivei 

conductei părți componente ale sistemelor la care urmează a fi realizată conectarea. 

Având în vedere extinderea obiectivelor conductelor părți componente ale sistemelor 

la care urmează a fi realizată conectarea nu este economic justificată. Vă informăm ca 

aveți dreptul să participați în colaborare cu operatorul licențiat la finanțarea lucrărilor 

în cauză. Găsiți detaliile necesare în propunerea comercială atașată, deci această 

hotărâre pe care o veți adopta sau nu, dar sper să o adoptați pentru că este pentru binele 

cetățenilor și nu putem acuma să-i mutăm pe consilierii locali din cartierul Laminorul 

ca sa introducă gaze acolo sau să le impunem să nu se racordeze la rețeaua de gaze, ar 

fi o utopie. Eu pot să spun doar atât dacă vor exista solicitări și din partea locuitorilor 

din cartierul Mândrești, vreau sa atrag încă o dată atenția de fapt să mulțumesc 

consilierilor locali care s-au implicat în strângerea de semnături și nu numai strângerea 

de semnături ci și completarea unor documente. Cred că dumneavoastră știți cel mai 

bine ce înseamnă depunerea unei cereri cu toată documentația necesară, aici s-a 

implicat foarte mult domnul consilier Nedelcu Mihai, domnul consilier Gongu 

Emanuel au fost cei care au mers din poartă în poarta și au vorbit cu toți cetățenii de 

acolo și au încercat sa-l convingă și le-a explicat inițiativa aceasta și să completeze 

documentele. Dumneavoastră dacă sunteți arondați conform HCL cartierului 

Mândrești, domnul Radu Nițu și nu știu dacă și dumneavoastră sunteți arondat cine mai 

este consilier arondat pe Cartierul Mândrești, haideți să pornim o inițiativă de genul 

acesta. Vă însoțesc și eu inclusiv colegii din primărie, mergem și discutăm cu cetățenii 
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dacă există cereri putem demara aceeași procedură și pentru cartierul Mândrești, nu am 

niciun fel de problemă. Problema se pune ca toți cetățenii trebuiesc informați. Am 

constatat când am fost acolo în cartierul Laminorul că nu cunosc procedura. Sunt 

documentele care sunt, din punctul meu de vedere, destul de complicate de completat. 

Este vorba sa stabilească exact unde vine branșamentul, distanța de la axul drumului 

pînă la poartă, sunt niște detalii tehnice plus extrase de carte funciară pentru toate 

proprietătțile. Este așa doamna Costin? Sunt foarte mulți reticenți, dacă noi facem un 

pas măcar să venim noi dacă dumnealor știți că doresc chestiunea aceasta. Am înțeles 

de la doamna Costin că s-a mai încercat o dată așa cum spunea și domnul consilier 

Radu Nițu și nu s-a reușit să se strângă suficiente semnături pentru ca sa devină. Haideți 

să demarăm această procedura, sunteți de acord? Ne constituim într-o echipă, mergem 

împreună chiar vă rog să ne ajutați, strângem semnături, depunem și dacă obținem 

același aviz o să ne spună cei de la Engie cât costă investiția și aprobăm o cofinanțare 

și în Mândrești. M-aș bucura să o obținem cât mai repede”.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “daca îmi permiteți domnule 

consilier Bîrsan, o să vin să vă ajut și eu și domnul Gongu deoarece știu exact despre 

ce este vorba ca efectiv să lămurim cetățenii într-un timp cât mai scurt, deoarece 

durează foarte mult să le spui oamenilor door to door, dacă domnul Gongu dorește să 

vină fără nicio problemă. Va rog domnule consilier”.  

Domnul consilier Bîrsan Costel „Mulțumesc chiar mă bucur și sunt încântat de 

ceea ce aud, două chestiuni scurte. Una fac apel la mass media vă rog frumos publicați 

să știe și să afle toată lumea din Mândrești că dacă doresc se vor introduce gaze acolo. 

Eu știu că toata lumea dorește, dar având în vedere într-adevar foarte complicatul 

procedeu îi vom ajuta și dacă doresc se va realiza. Faptul că 5 ani de zile nu se poate... 

lăsați doamna Costin știe lecția pe care a învățat-o. Acolo există un spațiu verde... și 

spațiul verde tot pe 5 ani... îl reabilităm noi... cât o să ne coste spațiul verde... este o 

serpăraie acolo.. este o altă poveste. Și altă chestiune eu nu particip la vot”. Mulțumesc.  

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu “Am înțeles vă rog să 

consemnați domnule secretar”.  

Nu mai sunt discuții și se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 16 

voturi “pentru” și 2 neparticipări la vot din partea domnilor consilieri: Nistoroiu 

Alexandru și Bîrsan Costel, devenind hotărârea nr. 211. 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Branșament 

electric subteran pentru imobilul Staționar câini fără stăpân și animale de 

companie”; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 5 şi se adoptă 

cu 18 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 212. 

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

majorării Bugetului instituțiilor și activităților finanțate parțial/integral din 

venituri proprii pe anul 2018; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 6 şi se adoptă 

cu 18 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 213. 
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Se prezintă punctul 7 al ordinii de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 7,42 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2018 pentru premierea sportivilor participanți la Competiția de Gimnastică 

„Memorial Sergiu Popa”, ce va avea loc în perioada 1-2 iunie 2018”; Inițiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 7 şi se adoptă 

cu 18 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 214. 

Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 3,06 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2018 Liceului cu Program Sportiv Focșani pentru derularea proiectului 

educațional „ANTRENAMENT PENTRU UNIRE” Inițiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

O neparticipare a domnului Consilier Mihai Petruț. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 8 şi se adoptă 

cu 17 voturi „pentru” și o abținere a domnului consilier Petruț devenind 

hotărârea nr.215. 

Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

alocării sumei de 7,90 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 

2018 pentru premierea câștigătorilor Stagiunii Teatrale a Elevilor, ce va avea loc 

în perioada 4-8 iunie 2018” Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 9 şi se adoptă 

cu 18 voturi „pentru” devenind hotărârea nr. 216. 

Se prezintă punctul 10 al ordinii de zi: „Proiect de hotărâre privind 

aprobarea organizării, în perioada 5-8 iulie 2018, a Zilelor municipiului Focșani” 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Domnișoara consilier 

Dimitriu, vă rog”.  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule Președinte  

Vroiam să specific la acest proiect că se abrogă o Hotărâre a Consiliului Local 

nr 364/26 septembrie 2017 ce specifica aprobarea organizării unui concurs public 

pentru realizarea unui LOGO reprezentativ al Municipiului Focșani destinat a fi folosit 

în toate formele de comunicare vizuală. Exista acolo chiar și un premiu de 10 mii lei 

pentru autorul lucrării câștigătoare și acum vedem că această hotărâre se abrogă, ieri la 

ședințele de comisii colega mea, doamna Laura Ciocoiaș a și întrebat, l-a întrebat pe 

domnul Primar ce se întâmplă cu acest LOGO care este firma care o să se ocupe de el, 

cine? Câți bani costă? Pentru că acest LOGO este băgat la grămadă în cei 55 mii lei în 

promovarea manifestărilor care cuprinde și afișe și benere și invitații, mă rog, broșuri, 

tot felul de lucruri, răspuns pe care domnul Primar l-a dat colegei mele a fost că “mama 

dumnealui”, și acum eu întreb încă o dată dacă mama dumnealui are dreptul să facă 

asta sau dacă a fost un răspuns așa, ca să ne aflăm în treabă.”   

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „A fost un răspuns să vă mai 

descrețască mințile pentru că erați foarte concentrați”. 
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Ținând cont de faptul că nimeni 

nu era prezent în sală pe care să putem întreba, și atunci, încă o dată repet întrebarea 

dacă nu a fost auzită, cât anume costă acest LOGO? Ce firmă se va ocupa de toate 

aceste materiale de promovare? Și de ce s-a abrogat această Hotărâre de Consiliu 

Local? Și întrebăm acum pentru că evident la comisiile de specialitate nu avea cine să 

ne răspundă, mai mult decât atât era vorba de un consurs, s-a făcut atâta tevatură pe 

site-ul Primăriei Municipiului Focșani, oamenii săracii s-au străduit și-au trimis tot 

felul de LOGO-uri, care mai de care mai faine, și-au spus acolo legătura LOGO-ului 

cu ceea ce dumnealor au gândit, unele chiar foarte profi făcute, din păcate a fost o 

întreagă tevatură, un foc de paie și iacătă abrogăm ca să nu mai oferim un premiu de 

10 mii lei, ci să cheltuim mai mulți bani, pe iarăși, paranghelii!”  

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Domnule Primar aveți 

cuvântul! mă scuzați o secundă!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: „O să primiți răspunsul în scris! Mulțumesc!” 

Domnul Consilier Emanuel Gongu: „Domnule Primar aș propune să luăm o 

pauză dacă tot domnul președinte are o problemă, de 5 minute dacă domnul președinte 

are o problemă personală și...” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Să înțeleg că răspunsul pe care 

mi-l veți oferi în scris va veni așa cum multe alte răspunsuri nu au venit niciodată, în 

10 zile, 30 zile, 60 de zile și răspunsul n-a venit, întreb ce lege se încalcă, dacă știți și 

de ce o faceți în mod repetat? ” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: „Veți primi răspunsul în scris!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc! dacă nu mai 

sunt discuții supunem la vot proiectul nr. 10!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule Primar vă rog să vă 

abțineți de la comentarii și orice comentarii faceți cereți cuvântul domnului președinte 

de ședință și aveți microfon, ca să fie consemnat în procesul verbal, știu că vă este 

teamă, așa să fie consemnat în procesul verbal, dar așa ar fi de bun simț, că vorbeam 

de bun simț. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Gata? Am terminat? 

Supunem la vot!” 

 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 10 şi se 

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

Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Gongu Emanuel, 

Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ailincuței Lauriana, Ungureanu Daniel și Iorga 

Marius Eusebiu  și 7 „abțineri” din partea domnilor consiglieri Bârsan Costel, 

Dobre Claudiu, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, 

Drumea Alina Ramona și Filimon Claudiu devenind hotărârea nr.217 

Se prezintă punctul 11 al ordinii de zi: „Proiect de hotărâre privind 

aprobarea deplasării, în perioada 15-17 iunie 2018 a unei delegații reprezentative 

a Municipiului Focșani în Municipiul Alytus, Lituania, în vederea participării la 

Zilele Orașului Alytus;” Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 
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Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule președinte, înanite de a face propuneri 

să alegem o comisie de 3 cu vot secret, dacă îmi permiteți să fac eu o propunere, dacă 

sunteți de acord, l-aș propune pe domnul Consilier Nistoroiu Alexandru, pe domnul 

Consilier Iorga Marius Eusebiu și pe Doamna Consiler Ciocoiaș Laura” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Am înțeles. Dacă sunt 

obiecțiuni? Înțeleg că nu. Supunem la vot comisia. Cine este “pentru”, “împotrivă”, 

“abțineri”? Propunerea a fost aprobată cu 18 voturi “pentru”! Acum aștept propunerile 

din partea fiecărui grup! Vă rog domnule consilier Mihai Petruț.”  

 Domnul consilier Mihai Petruț: „Grupul PSD va propune pentru această 

deplasare pe domnii consilieri Radu Nițu, Ungureanu Daniel și Lupu Cătălina!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc! Dacă mai 

sunt propuneri? Vă rog domnule Buzoi!” 

Domnul consilier Buzoi Dan: „Grupul PNL nu are propuneri!”  

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Nu doriți să mergeți 

dumneavoastră? „ 

Domnul consilier Filimon Ionuț: „Suntem de accord!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Am înțeles. Atunci o să rog 

aparatul tehnic să meargă să facă buletinul de vot! Trecem la următorul proiect„ 

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

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani 

nr. 243/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de 

personal pentru Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, cu 

modificările și completările ulterioare; Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

cu 18 voturi „pentru” devenind hotărârea nr.218 

Se prezintă punctul 13 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; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

 

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

cu 18 voturi „pentru” devenind hotărârea nr.219 

Se prezintă punctul 14 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public „Creșe” din 

municipiul Focșani; Iniţiator Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „dacă sunt discuții? Vă rog 

domnișoara consilier Dimitriu” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule Președinte! 

Vroiam să … da domnule Primar… ar trebui să fie atent la ceea ce vorbim acum, 

domnul președinte de ședință! Mulțumesc! Vroiam să specific că se aprobă un 

Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public „Creșe”. OK. 

Întrebarea mea era: Domnule Primar, în programul dumneavoastră de campanie 
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electorală din 2016 propuneați înființarea de noi Creșe în Municipiul Focșani, și așa 

suntem restanțieri, avem numai 2 Creșe. Iarăși, presupun că răspunsul îl voi primi în 

scris! Ideea e că nimic din ceea ce ați promis în campania electrorală nu s-a întâmplat 

până în prezent, și sunteți, din păcate, la jumătatea mandatului. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Veți primi în scris! Ați fost 

și de acord… Vă rog domnule Consilier Buzoi” 

Domnul consilier Buzoi Dan: „pot să întreb și eu un lucru? Dacă se poate! 

Avem Creșa nr. 1 și nr. 7. Nu putem să le punem nr. 1 și nr. 2? Sau așteptăm să se facă 

între 1 și 7? Au rămas pe vechi!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „celelate sunt în 

lucru…Veniți cu o propunere și cădem de acord!” 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 14 şi se 

adoptă cu 18 voturi „pentru” devenind hotărârea nr.220 

Se prezintă punctul 15 al ordinii de zi: proiect de hotărâre pentru mandatarea 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a 

localităților Focșani și Golești, județul Vrancea, să exercite pe seama și în numele 

Consiliului local al municipiului Focșani dreptul de a delega prin atribuire directă 

către SC CUP Salubritate SA a activităților de măturat, stropit și întreținere a 

căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea 

în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „dacă sunt discuții? Vă rog 

domnișoara consilier Dimitriu!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule Președinte, 

vroiam să spun ca grupul PNL, la acest proiect, se va abtine și ca un argument, înainte 

de a fi delegat serviciul de curățenie către CUP SALUBRITATE, dacă vă aduceți 

aminte, de întreținerea orașului se ocupa Direcția de Dezvoltare – Direcția de 

Dezvoltare care cheltuia aproximativ 3 miliarde de lei pe an pentru întreținerea 

orașului, iată că cu delegarea către CUP SALUBRITATE, mai nou, cheltuielile sau 

triplat, aproape, sunt lucruri care spun multe, ce se întâmplă cu banii focșănenilor, cum 

știți foarte bine, sunt și alte proiecte: Serviciul de iluminat, S.C. PARKING S.A. și sunt 

multe alte exemple. Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „vă mulțumesc, constat că, 

probabil că la aritmetică sunteți strălucită” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: „restantă” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „nu, doamne ferește, dar nu 

cred că nu ați observant curățenia din oraș, care este net superioară, faptul că deja S.C. 

Parking a început să traseze și să facă nișe locuri de parcare extraordinar de frumoase, 

domnule consilier abțineți-vă de la…ați găsit o groapă și acuma… luați-o în casă dacă 

vreți sau faceți-i ce doriți, nu cred că pentru o groapă acuma….”   

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „domnule președinte vorbiți și 

dumneavoastră pe subiect!” 
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Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „păi pe subiect…mi-a spus 

că-s peste gropi și i-am spus că nu nu sunt peste gropi, deci orașul s-a modernizat, 

orașul arată din ce în ce mai bine așa că nu văd de ce n-ați vota acest proiect, în care 

CUP SALUBRITATE să-și facă din ce în ce mai bine treaba, îmi pare rău, doctorița 

Fermeșan, Bodolan și altele sunt în activitate, puteți să vă duceți să le contactați. Vă 

rog domnule Primar!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: „Am cerut cuvântul domnișoară, doamna 

Udrea, mă scuzați! Ex Udrea!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „domnule Primar țin să 

menționez” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: „Acum vorbesc eu! Dacă nu aveți acel bun 

simț să respectați!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „din păcate nu pot să vă contrazic, 

cine vorbește de bunul simț, uitați ce ați făcut în ședințele anterioare, cu jignirile 

dumneavoastră la adresa colegilor mei și a mea personală.”  

Primar Cristi Valentin Misăilă: „nu am jignit pe nimeni, cine se simte jignit…”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „domnule Primar aveți acțiuni în 

tribunal, uitați de bunul simț, uitați de faptul că încălcați legea în mod repetat, uitați de 

focșăneni într-un cuvânt! Sincer nu faceți cinste acestui loc pe care îl ocupați, acel 

fotoliu, credeți-mă. Domnule Primar, vă pot pofti afară, aveți calitate de invitat, încă o 

dată, nu uitați acest lucru!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: „m-ați ales dumneavoastră aici?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „și noi suntem aleși tot de 

cetățenii municipiulu Focșani, diferența între noi și dumneavoastră este că noi am fost 

aleși pe bune, domnule Primar!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „am înțeles punctul 

dumneavoastră de vedere. Aici chiar nu mă pot abține, ați facut o glumă într-adevăr 

senzațională!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: „dumneavoastră ați fost votată în baza unui 

sondaj făcut comandat, și care la ora 21.30 declara pe altcineva Primar. Mulțumesc!”   

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Domnule Primar, oamenii care 

sunt frustrați fac ceea ce faceți dumneavoastră!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: „eu vin acuma cu 2 răspunsuri la 

dumneavoastră ….” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „vorbiți pe subiect!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: „vorbesc pe subiect, dar dumneavoastră ați 

deviat doamna Udrea, vă rog frumos!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „este vorba de proiectul numărul 

15!” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: „Cunosc! doamna Grosu, vă rog frumos să 

spuneți și dumneavoastră colegilor care e diferența de sumă, care e diferența de 

cheltuieli, din momentul în care s-a transferat aceast serviciu la CUP SALUBRITATE 

și de ce este această diferență și în ce constă!” 
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Doamna Carmen Grosu: „În 2016 DDSP a consumat la capitolul de Protecția 

Mediului pentru salubritate stradală și dezăpezire 27 miliarde lei vechi. Pentru anul 

2018 avem bugetati 40 miliarde. Această diferență este dată de TVA -ul pe care CUP 

SALUBRITATE îl pune fiind societate comercială precum și de aria de măturat care 

este mult mai mare acum decât ce avea înainte și pe care reușea DDSP cu oamenii pe 

care îi avea să o întrețină, să o măture”. 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc. Domnule 

consilier Radu Nițu, vă rog” 

 Domnul consilier Radu Nițu: „Domnule Președinte, vreau să spun că 

activitatea pe care o face acum CUP SALUBRITATE  este net superioară față de anii 

anteriori și prin dotare și prin ...și vă spun foarte sincer, Domnul Bîrsan, nu știu dacă 

ați fost, și vă spun unde găsiți acea măturătoare, este în curtea fostei școli, zilnic se pot 

mătură, vorbesc în cartierul Mîndrești, și chiar m-au întrebat și din oraș, sunt zone și în 

oraș, nu știu dacă este peste tot, dar vreau să vă spun că se vede un salt calitativ la CUP 

SALUBRITATE precum și la DDP privind întreținerea spațiilor verzi, chiar dacă se 

continuă pe această linie și în perioada următoare, în anii următori, cred că vom avea 

foarte mult aer curat și foarte multă curățenie în Focșani. Chiar sunt foarte mulțumit 

personal, și foarte mulți cetățeni m-au rugat să spun aceasta, am vrut să spun acum vreo 

două, trei luni dar din cauza tot a dumneavoastră și a altora care încercau alte probleme 

- se cunoaște vedeți pe stradă și vedem că se mătură aproape non stop! Vă mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc și noi! Așa 

este, aveți perfecta dreptate, doar niște oameni răutăcioși n-ar recunoaște îmbunătățirile 

traiului nostru, al focșănenilor, din acest punct de vedere. Vă rog domnule consilier 

Bârsan!” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Mulțumesc domnule președinte!constat că 

aveți un mod foarte original de a ne convinge că aveți dreptate. Foarte, foarte original! 

Domnu Nițu …. dumneavoastră v-ați adresat mie… domnule Președinte vorbesc cu 

dumneavoastră dacă domnul Nițu refuză dialogul…. domnule Președinte, este foarte 

adevărat, într-adevăr se vede o diferență, dar eu stau și mă întreb, de acest lucru se 

ocupa, la un moment dat, Direcția de Dezvoltare și Servicii Publice, s-a făcut ce s-a 

făcut să ajungă la CUP, vezi doamne lucrează mai bine, după aceea s-a facut asociația 

nu știu care, tot timpul jonglerii, tot timpul dat de colo colo, ca o minge de pimpong. 

Lucrurile astea, cum să vă spun, lasă așa urme ca un siaj de la un vapor, și indiferent 

de ce spuneți dumneavoastră, așa de convingător, adevărul întotdeauna este la 

mijloc….” 

  Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „domnule cu toate că nu 

semănați cu Bruce Wills în teoria conspirației, dar sunt convins că v-ar fi invidiat, 

credeți-mă pe cuvânt…” 

 Domnul consilier Costel Bârsan: „mă și mir că nu știți această conspirație sau 

vă faceți că nu știți  ….acesta este punctul de vedere… discutând puțin pe lângă subiect, 

și să nu-mi luați microfonul, vă rog frumos, recomand domnului Primar să se abțină de 

la comentariile astea umpic mai…așa suburbane …să nu râdă ciob de oală spartă 

domnule Primar, vis - a - vis de divorțuri și de alte probleme de familie. Călcați un 
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teritoriu sensibil, încălcați o linie roșie, lăsați familiile deoparte și ce se întâmplă cu 

fiecare…ziceți domnul Primar…bombăniți acolo singur…lăsați lucrurile așa cum sunt, 

să fim serioși și să tratăm ședința și ședințele noastre așa cum trebuie, lăsați jignirile, 

lăsați bârfele! Mulțumesc!” 

 Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „doriți să mai spuneți ceva 

domnule consilier?” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Mulțumesc domnule Președinte! Văd că o 

spuneți așa că orașul arată foarte bine...o să respirăm aer curat, poate în 2035, nu mai 

este praf, eu nu știu, cred ...dumneavoastră locuiți în oraș sau...?” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu:  „dacă aveți ceva de discutat 

pe subiect, vă rog dacă nu, nu” 

Domnul consilier Ionuț Filimon:  „E pe subiect! ” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Supunem la vot proiectul!” 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 15 şi se 

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

Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Gongu Emanuel, 

Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ailincuței Lauriana, Ungureanu Daniel și Iorga 

Marius Eusebiu  și 7 „abțineri” din partea domnilor consiglieri Bârsan Costel, 

Dobre Claudiu, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, 

Drumea Alina Ramona și Filimon Claudiu devenind hotărârea nr.221 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „nu știu de ce vă abțineți, dar 

mă rog, nu vreți să avem un oraș frumos, poate vreți în 2035, trecem la următorul 

proiect” 

 Domnul consilier Costel Bârsan:„ mă scuzați domnule Președinte, până acum 

spuneați că e frumos, se vede, e ok…”  

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „pai da, dumneavoastră v-ați 

abținut … adică doriți ca să nu se facă în continuare!” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „dacă noi ne-am abținut vin gunoaiele înapoi, 

sau  se strică mașina de măturat domnule președinte? Dacă se strică mașina de măturat 

că eu m-am abținut …sunt de accord” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „nu-i nici o problemă, stați 

liniștit că pe camera se vede, nu credem acuma că ne ascundem după degete, cetățenii 

au înțeles despre ce este vorba…Proiectul nr. 15 a fost aprobat drept pentru care vă 

mulțumesc tuturor!” 

Se prezintă punctul 16 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind avizarea 

documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat 

public în municipiul Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Dacă sunt discuții! Vă rog 

domnișoara Dimitriu.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Vă mulțumesc domnule 

Președinte! Vroiam să spun că domnul Primar nu vrea altceva decât să scoată castanele 

din foc cu mâna noastră, pentru colegii care nu știu și care probabil o să voteze acest 

proiect, vă dau un răspuns de la Domnul Președinte pentru Bogdan Alexa de la 
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Autoritatea Națională de reglemetare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice 

care spune așa: Documentația de atribuire care cuprinde inclusiv indicatorii tehnici 

corelați cu țintele sau obiectivele asumate la nivel național și regulametul serviciului 

se aprobă de adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și se 

avizează de autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale membre 

înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii în 

conformitate cu prevederile Art 30 alin 5 din Legea nr.  51/2006, și mă întreb încă o 

dată Domnule Primar, de câte ori vă credeți mai presus de Lege?  Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă mulțumesc și eu! Nu am 

fost atent cine a ridicat mâna primul dintre dumneavoastra….vă rog domnule 

consilier…” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Vă mulțumesc domnule Președinte,                            

tot de la ANRSC o adresă: contractual pentru externalizarea Serviciului de iluminat 

public a fost semnat de Asociașia de Dezvoltare Intracomunitară pentru Serviciul de 

Salubrizare  a localitățior Focșani și Golești în numele și pe seama Primăriei Focșani 

și Electric Light SRL din Vârteșcoiu pe 3 mai având în vedere că nu a fost avizat de 

Consiliul Local contractual este ilegal. Domnule Primar, până la urmă noi pe cine să 

credem? Pe dumneavoastră sau pe cei de la ANRSC? Vă întreb? Că tot ne dați câte 2 

minute pentru proiecte de astea…” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Mulțumesc domnule 

consilier! dacă mai sunt alte discuții…domnule Bârsan…” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Mulțumesc domnule președinte! Cu acest 

iluminat public este o întreagă aventură! Prima dată a fost la DDSP și domnul nostru 

Primar a spus că nu se pot angaja 3 electricieni care să aibă o licență de exercitare a 

acestei profesii, o licență de la ANREE este necesară, și din cauză că nu s-au putut 

angaja acești trei electricieni, a fost externalizat către CUP SALUBRITATE, cu 

promisiunea dânsului, repet, cu promisiunea dânsului, eu am votat atunci acest proiect, 

cu promisiunea dânsului că nu va fi externalizat, va rămâne la CUP. Sunt eu în eroare? 

Dar la cine a fost, domnule Primar, până acum?” 

Primar….. 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Și asta din cine e compusă? Haideți 

domnule Primar, ne aburim acum unul pe altul?” 

Primar Cristi Valentin Misăilă: „UAT-ul„ 

Domnul consilier Costel Bârsan: „deci acest iluminat public, foarte bine putea 

fi preluat și executat așa cum trebuie de către celebrul nostrum ENET, pentru că ENET-

ul are licența ANRE, are specialiști, are tot ce-i trebuie să facă față acestui iluminat 

public! Are domnule Primar, că dacă e plin de datorii nu asta e problema și discuția 

noastră, că dacă are datorii, da? Are competența necesară să facă așa ceva. Și acum ne 

trezim că dumneavopastră faceți o licitație, din punctul meu de vedere, repet, nu-i o 

acuzație, din punctul meu de vedere ilegală. Eu, cu 2-3 ședințe în urmă, dacă îmi aduc 

bine aminte, am și spus că nu avea avizul Corpului dumneavoastră de control, nu mai 

erau niște avize, de la ANSC și așa mai departe, cu toate acestea dumneavoastră ați fost 

la licitație cu acest iluminat public. Ne întoarcem în timp și vedem că lucrurile sunt 
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copiate la indigo cu celebrele luminițe din Piața Unirii când și acum, unii consilieri fac 

naveta la DNA și dau socoteală, și Primarul știți ce spune? Domnule eu am propus, 

Consiliul Local a aprobat! Așa se spune acolo. Și spune domnule nu-i nebun cine cere, 

e nebun cine dă! Păi domnilor consilieri, vă recomand să aveți grijă cum votați că 

Domnul Primar astăzi este, mâine poate nu mai este, și atunci vedeți dumneavoastră ce 

faceți! Votați cum e corect, în cunoștință de cauză, să nu ziceți că nu ați știut! 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „dacă mai sunt alte discuții? 

dacă nu, propun să…pentru a se lămuri aceste probleme și pentru a nu mai fi 

interpretate, că poate vă e frică de DNA, propun să-l votăm uninominal acest proiect 

sunteți de accord?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ”asta trebuia să o stabiliți la 

început de ședință domnule Președinte de Ședință, cum doriți să votăm toate proiectele 

pe ordinea de zi, așa era normal.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „dacă doriți” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „nu, nu avem de ce dori asta” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „haideți să supunem la vot! 

Cine este “pentru”? Văd că vă e frică și nu vreau să vă duceți la DNA! ” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „frică de ce domnule Președinte? 

Grupul consilierilor PNL se va abține de la acest vot!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „perfect!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „despre cine este vorba? Ce frică? 

Nu înțeleg!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „tocmai în această idee ca nu 

cumva să vă cheme cineva pe undeva…” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „Cine să ne cheme domnule? Supuneți la vot 

exact cum ați supus ....” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Nu v-am dat voie să vorbiți 

la microfon …Cine este “petru”? Domnul Iorga sunteți “pentru” da?” 

Domnul Consilier Marius Iorga: “pentru” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: Domnul consilier Radu Nițu? 

Domnul Consilier Radu Nițu: “pentru”  

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: Doamna consilier Bojoaică? 

Doamna consilier Bojoacă: “pentru” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: domnul consilier Nistoroiu? 

Domnul consilier Alexandru Nistoroiu: “pentru” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: domnul consilier Mersoiu? 

Domnul consilier Ionuț Mersoiu: “pentru” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: domnul consilier Gongu? 

Domnul consilier Emanuel Gongu: “pentru” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: domnul consilier Petruț? 

Domnul consilier Mihai Petruț: “pentru” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: doamna Lupu? 
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Doamna Consilier Lupu Cătălina: “pentru” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: doamna Ailincuței? 

Doamna consilier Lauriana Ailincuței: “pentru” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: domnul Ungureanu? 

Domnul consilier Daniel Ungureanu: “pentru” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: eu sunt “pentru”. Cine este 

Împotrivă? Nimeni! Mă bucur! Cine se abține? Domnul Buzoi? Vă abțineți? 

Domnul Consilier Dan Buzoi: da 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: domnișoara Dimitriu? 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: abținere 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: domnul Dobre? 

Domnul consilier Claudiu Alin Dobre: abținere 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: domnul Bârsan? 

Domnul consilier Costel Bârsan: abținere 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: dumneavoastră? 

Doamna consilier Ciocoiaș: abținere 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: doamna Drumea? 

Doamna consilier Alina Ramona Drumea: abținere 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: domnul Filimon? 

Domnul consilier Filimon Ionuț: abținere 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: abțineți-vă, foarte bine, 

fiecare are dreptul la vot! Nu trebuie să ne obligăm acuma unii pe alții!  

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 16 şi se 

adoptă cu 11 voturi „pentru”  și 7 “abțineri” devenind hotărârea nr.222 

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

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 8,00 mp, situat în 

Focșani, str. Leopoldina Bălănuță nr. 4, județul Vrancea, T. 93, P. 5290 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Giurgea Aurel; Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă  

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 17 şi se adoptă 

cu 18 voturi „pentru” devenind hotărârea nr.223 

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

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 30,00 mp, situat în 

Focșani, bdul. Unirii nr. 8, bl. A3, județul Vrancea, T. 193, P. 10710, 10712 ce 

aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Nica Petrache; Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

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

cu 18 voturi „pentru” devenind hotărârea nr.224 

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

vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 116,70 mp, situat în 

Focșani, str. Profesor Gheorghe Longinescu nr. 14, județul Vrancea, T. 20 ce 
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aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC VRASINTER SRL; 

Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 19 şi se adoptă 

cu 18 voturi „pentru” devenind hotărârea nr.225 

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

inițierii procedurii de apartamentare a PT 20 situat în Focșani, Cartierul Sud – 

Aleea 1 Iunie, identificat prin T 282, P 11353, având suprafața construită de 

322,00 mp, în trei unități individuale, în vederea transmiterii către Consiliul 

Județean Vrancea a suprafeței de 163,10 mp pentru înființarea Biblitecii de 

cartier CAMPUS, obiectiv de utilitate publică, destinat Cartierului Sud din 

municipiul Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Mulțumesc domnule Președinte! 

Vroiam să fac o precizare. Ținând cont că din totalul de 322 mp este nevoie de 163,10 

mp nu văd proiectul de rectificare a domeniului public care ar fi trebuit să fie ulterior 

acestuia, pentru că se intervine asupra domeniului public, nu se transferă toată 

suprafața, și mai mult decât atât, dorim, grupul PNL, să propunem un amendament prin 

care, într-un an, dacă nu se realizează acest proiect, nu se duce la îndeplinire, să revină 

această suprafață înapoi la Municipalitate. Aștept răspunsurile! Mulțumesc!” 

  Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Doriți să răspundeți la 

prima întrebare? Domnul Secretar puteți să lămuriți problema?” 

Domnul Secreta Eduard Corhană: „Nu am înțeles întrebarea… 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „unde anume se regăsește 

proiectul în ceea ce privește faptul că nu s-a transferat toată suprafața și automat trebuia 

să fie un proiect de rectificare a domeniului public.” 

Domnul Secreta Eduard Corhană: „Ca o consecință a aprobării acestui proiect 

de hotărâre, în viitor sau în prima ședință intrăm cu un proiect de hotărâre pentru 

modificarea domeniului public în sensul diminuării de la 332mp la cât e diferența. E o 

consecință firească, dar nu acum pentru că nu știam dacă se întâmplă!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „referitor la amendamentul 

dumneavoastră ar trebui să cerem părerea și celor care sunt la Consiliul Județean astfel 

încât să ne spună despre ce este vorba ca să nu urmeze licitații și alte și alte proceduri 

după care să ne trezim în imposibilitatea de a respecta acest termen.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „domnule Președinte, este vorba 

de amendament la proiect și îl face Consiliul Local. Vorbesc despre amendamentul la 

proiect, nu de altceva” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „eu v-am explicat de ce nu o 

să fiu de acord cu amendamentul dumneavoastră! Nu de altceva, doamne ferește! Adică 

mă gândesc dacă sunt licitații și ați văzut ce întârzie de fiecare dată, la orice proiect, la 

orice … îl știu pe domnul Bârsan – Bruce Willis încă trăiește! ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Să înțeleg că îmi dați cuvântul? Chiar îmi 

doresc” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog domnul consilier” 
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Domnul consilier Costel Bârsan: „sunt și eu curios de ce această clădire e dată 

către Consiliul Județean? Noi nu suntem în stare să facem o bibliotecă? Și mai sunt 

câteva proiecte de-a lungul timpului … de ce Consiliul Județean? Nu înțeleg, n-am 

înțeles, vreți să - mi explicați de ce nu noi, Primăria? Că este pe teritoriul Municipiului 

Focșani!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „probabil că dumnealor au 

venit cu ideea.” 

Domnul Consiler Marius Iorga: „Bibliotecile sunt în administrarea Consiliului 

Județean sunt în subordonare direct, din cauza asta! ” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Haideți să supunem la vot! 

Supunem la vot amendamentul domnilor colegi de la PNL! Cine este „pentru”? 

„Împotrivă”? „Abțineri”? Îmi pare rău! Mi-aș dori să se termine într-un an de zile, ar 

fi minunat, dar n-aș vrea ca prin hotărârea pe care o luăm acum să blocăm finalizarea 

acestui proiect!” 

Se supune la vot amendamentul grupului PNL şi se respinge cu 11 voturi 

„împotrivă” din partea domnilor consilieri Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, 

Bojoaică Valerica, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, Gongu Emanuel, Mihai Petruț, Lupu 

Cătălina, Ailincuței Lauriana, Ungureanu Daniel și Iorga Marius Eusebiu 

Nu mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 20 în 

integralitatea lui şi nu se adoptă cu 11 voturi „pentru” din partea domnilor consilieri 

Nistoroiu Alexandru, Nedelcu Mihai, Bojoaică Valerica, Mersoiu Ionuț, Radu Nițu, 

Gongu Emanuel, Mihai Petruț, Lupu Cătălina, Ailincuței Lauriana, Ungureanu Daniel 

și Iorga Marius Eusebiu și 7 “abțineri” din partea domnilor consilieri Bârsan Costel, 

Dobre Claudiu, Ciocoeaș Laura Mihaela, Buzoi Dan, Dimitriu Ana – Maria, Drumea 

Alina Ramona și Filimon Ionuț.   

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „cum ne-am obișnuit, la 

cultură ne abținem! Mulțumesc, proiectul nu a fost aprobat! Trecem la proiectul nr. 

21.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:„ Chiar dacă știu că o să fiu iarăși 

apostrofat, revin la proiectul care a fost discutat, vroiam să vă mai citesc o chestiune 

legată de ce s-a constatat în nota de control încheiată de reprezentanții ANRSC în data 

de 8 noiembrie 2017 – copia notei de control se află la dosarul de ședință și doar atât 

vreau să vă precizez că într-adevăr, echipa de control din acel moment, a constatat 

faptul că avem initiate procedurile – citez “din discuțiile purtate cu reprezentanții 

Primăriei Municipiului Focșani a fost reținută intenția autorității admistrației publice 

locale de intrare rapidă în legalitate în ceea ce privește modul de organizare și 

funcționare a serviciului de iluminat public. În acest sens fiind întocmit și ridicat în 

sistemul electronic de achiziții publice sub numărul 299401/ 23.11.2017 documentația 

de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public. Conform răspunsului ANREE 

din data de 6 noiembrie se recomandă ca având în vedere informațiile precizate la 

nivelul srategiei de contractare cu privire la alegerea procedurii precizez faptul că 

valoarea estimată este sub pragul valorii de  227215lei se va încărca  o documentație 

de atribire nouă aferentă unei proceduri simplificate utilizând modelul de anunț de 
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participare simplificată urmând a fi îndeplinită procedura. Măsurile dispuse în urma 

controlului sunt: conform competențeor care le revin în Art. 8 alin. 1 și alin. 3 din Legea 

51/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare și a hotărârii de realizare 

a serviciului de  iluminatului public în modalitatea gestiunii delegate autoritățile 

administrației publice locale ale Municipiului Focșani vor urmări și asigura cadrul legal 

astfel încât documentația de atribuire a serviciului de iluminat public din Municipiul 

Focșani să fie avizată conform prevederilor art. 30 alin 5 din Legea 51/2006 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Termen 31 martie 2018.“ Vă 

reamintesc, stimați colegi, stimați consilieri locali, că a fost… totodată, prin nota de 

control, s-a specificat faptul că neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităților de 

control constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se 

sancționează cu amendă de la 30000 la 50000 lei potrivit prevederilor art. 47 alin. 4 lit 

b din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată cu 

modificările și completările ulterioare. Deci vă reamintesc că această procedură, chiar 

dacă dumnealor au constat o abatere, au constatat că nu este o abatere atât de gravă, 

ne-au dat un termen să o remediem, am făcut toată procedura de remediere prin faptul 

că am pus spre dezbatere și aprobare acel proiect de hotărăre din 27 martie, proiect de 

hotărâre care din punctul meu de vedere și din punct de vedere legal, și al legii 

administrației publice locale, a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi aprobată 

întrucât din eroare s-a considerat că era nevoie de votul a 2/3 s-a spus că nu a fost 

aprobat acel proiect. De aceea am reintrat. Deci procedura a fost aprobată, în situația 

în care, votul uninminal de ce a fost cerut? În situația în care reprezentanții ANRSC 

vor veni și vor spune că nu am respectat termenul de 31 martie eu personal voi fi 

sancționat cu acea sumă drept pentru care, vă aduc la cunoștință stimați consilieri, că 

mă voi întrepta în instanță să recuperez aceast prejuniciu. Vă mulțumesc! ”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Asta știți să faceți cel mai bine 

domnule Primar! Ideea este că acum dumneavoastră faceți lobby vă apărați o cauză și 

știți foarte bine că dumneavoatră veți fi tras la răspundere și nu știți acum probabil cum 

să căutați tot felul de pârghii să demonstrați celor care le-ați demonstrat că sunteți în 

ilegalitate că ceea ce faceți aici este corect și legal. Mai neadevărat decât atât...îmi pare 

rău domnule Primar știți că sunteți direct răspunzător acum și de aceea umblați cu 

„mâța în sac”, îmi cer scuze dar cam așa faceți!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „nu-mi plac pisicile așa de mult…și 

nici femeile care se pisicesc…” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „haideți să trecem la 

următorul..” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Domnule președinte, îmi permiteți și mie vă 

rog frumos?” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Nu! Asta a fost o intervenție 

a Domnului Primar și cam atât!” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „Domnul președinte, dacă s-a permis 

domnului Primar…” 
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Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „I-am permis domnului 

Primar pentru că este Primar ca să vă lămurească cu un lucru”. Atât! 

Domnul consilier Costel Bârsan: „domnul Președinte nici măcar un minut?” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „domnule consilier…dacă 

dezinformează e problema dumnealui nu a dumneavoastră!” 

Se prezintă punctul 21 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; Iniţiator: Primar, Cristi 

Valentin Misăilă 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 21 şi se adoptă cu 

18 voturi „pentru”  devenind hotărârea nr.226 

Proiectul nr. 22 este retras 

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

schimbării locuinței pentru familia Mihai Gheorghe din imobilul situat în Foșani, 

bdul. București nr. 27, bl. L1, ap. 35, în imobilul situat în Focșani, b-dul. Unirii 

nr. 24, bl. B1, ap. 44, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Vă rog domnișoara 

Dimitriu.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu:„Mulțumesc domnule Președinte! 

grupul consilierilor PNL de va abține de la acest vot și vă explic imediat de ce. Inițiator 

este Primarul Municipiului Focșani dar dumnealui nu știe, probabil, că persoana care 

locuiește în Bd București nr 27 bl L1, ap. 35 a câștigat un proces cu UAT Focșani prin 

care UAT-ul se obligă să-i pună la dispoziție acestui domn cumpărarea locuinței așa că 

acest schimb de locuințe nu are a face, acest proiect nu are temei legal și mai mult decât 

atât, în baza acțiunilor în pretenții care mi se fac în mod constant am ajuns să fiu atât 

de expert în a căuta dosare, ce înseamnă pe site-ul Judecătoriei sau al Tribunalului 

Vrancea încât se poate afla orice. Și vă dau și nr de dosar, dacă doriți, absolut orice! 

Deci nu are ce căuta acest proiect pe ordinea de zi, dar domnul Primar nu știe. 

Mulțumesc!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Am zis eu că sunteți fată 

faină așa doar că vă place mereu așa să faceți atacuri la persoană!” 

 Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „ne dăm a tot știutori dar de fapt 

nu știu să căutăm ceea ce trebuie să scoatem în evidență ca legalități.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Am înțeles! Juridicul? Vă 

rog!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „domnule Primar, când ați inițiat 

acest proiect nu știați?” 

Doamna Ghiuță: „Hotărârea judecătorească nu este definitive, iar dacă 

persoana a formulat cerere de schimb înseamnă ca a renunțaț la acest drept.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „vă dau și numărul de dosar 

doamna Ghiuță….” 
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Doamna Ghiuță: „dacă omul cere...eu știu că există dosar pe rol ...dar dacă, eu 

chiriaș, el e chiriaș la momentul ăsta, solicită schimbul de locuință, renunță la acțiune 

implicit, renunță la drept.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „dumneavoastră ați spus că nu e 

definitivă, eu vă spun că hotărârea este definitivă și irevocabilă dar dacă aveți dreptate 

dumneavoastră, cum putem vota un proiect în baza acestui lucru, gandiți-vă că este un 

proces pe rol, până la soluționarealui acest proiect nu are ce căuta pe ordinea de zi, e o 

chestie de logică, nu despre logică” 

Domnișoara Ghiuță:„ nu se discută dreptul de proprietate asupra acestor 

locuințe doamna consilier ” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „Domnul consilier Gongu, vă 

rog!” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „Doamna consilier Dimitriu, în cadrul unui 

proces, chiar dacă este în apel sau recurs, în cazul ăsta în apel bănuiesc că a fost la 

Judecătorie, vă aduc la cunoștință faptul că, dacă persoana a făcut cerere de a se muta 

în alt bloc la acel dosar din Tribunal există și o cerere de renunțare la judecată care se 

va judeca la termenul dispus…n-ați înțes ….doamna care este Șef Juridic spune că 

este…verific eu ” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Tocmai de aceea domnule 

Președinte de ședință, domnule Primar, dragi focșăneni, la ședințele comisiilor de 

specialitate nu am avut pe cine întreba despre orice nelămurire de la orice proiect de 

pe ordinea de zi așa că din păcate, astăzi toată lumea este luată prin surprindere și nu 

știm de ce punem întrebări și nu găsim soluții și răspunsuri. Mulțumesc!  ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Există la acest proiect de hotărâre 

atașată o notă de constatare în care se menționează: “În urma sesizării d-lui Mihai 

Gheorghe bl. L1 Bd București care ne semnalează că atunci când plouă există infiltrații 

la apartamentele de la ultimul nivel precum și pe casa scării, în data de 9 februarie 2018 

membrii Comisiei pentru  urmărirea și eliminarea disfuncționalităților și menținerea 

caracteristicilor funcționale ale imobilelor cu destinația spațiu de locuit s-au deplasat 

pentru a verifica cele semnalate și s-a constatat – aparamentul 35 unde locuiește cu 

chirie domnul Mihai Gheorghe este afectat datorită infiltrațiilor de apă din urma ploilor 

deoarece acoperișul blocului este degradat așa cum rezultă și din fotografiile anexate. 

”Dacă dumneavoastră credeți că cineva mai are chiar și dacă ar fi câștigat acest drept 

…..” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „domnule Primar terminați-o cu 

circul” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „nu v-am întrerupt și am vorbit  ….eu 

v-am răspuns ….,” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „vorbim de lucruri punctuale” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „domnișoară, v-am rugat încă 

o data, lăsați-l pe domnul Primar să termine și după aceea vorbim. Punctual vorbim 

acum ” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „ne arătați hârtii…” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „nu vă arat hârtii, vă arat realitatea, 

care le aveți și dumneavoastră anexate, familia respectivă are doi membri care sunt 

bolnavi de astm din cauza mucegaiului și a infiltrațiilor care sunt. Este vorba despre o 

garsonieră în care le cade tavanul în cap! Noi nu putem, Primăria Municipiului Focșani, 

în acest moment, să intervenim și să repărăm acele locuințe.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „Primăria Municipiului Focșani 

este obligată să-i pună la dispoziție omului respectiv cumpărarea locuinței! 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: pentru situația deplorabilă în care se află 

acel apartament, acea persoană, acea familie chiar a renunțaț la acel drept pe îl are de 

a cumpăra acel imobil chiar dacă  ar fi” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „unde este hârtia doveditoare 

domnule Primar?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „nu este doveditoare domnișoară, 

dumneavoastră ați cumpăra o locuință?” 

       Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „dumneavoastră sunteți în 

necunoștință de cauză, dumneavoastră ați inițiat acest proiect și habar nu aveați că 

există un process pe rol? este deja hotărâre definitivă, dumneavoastră vă auziți?”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „eu sunt în perfecta cunoștință de 

cauză, dar nu mă interesează, există o cerere, domnișoară!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „domnule Primar pe cine mințiți 

acum? ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „există o cerere în care solicită 

mutarea!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu:” mințiți cetățenii Mun Focșani, 

dumneavoastră ați inițiat un proiect de care habar nu aveți.” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu:”iar începem cu atacuri la 

persoană?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: ”dați-mi voie că nu pot așa să cedez 

în fața unor atacuri de astea meschine si fără bun simț ….” 

 Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „nu putem să facem atacuri 

la persoană …am mai spus o dată, nu vă permit așa ceva!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „nu sunt atacuri la persoană, este 

Primar, își asumă, este vorba de poziția în care dumnealui se află, nu e personal!” 

 Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „din moment ce eu nu mai 

vreau să stau acolo și vreau un schimb, de ce te opui tu?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „dacă cetățeanul respectiv solicită? 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: eu vorbesc cu domnul Primar, nu 

cu altcineva, nu cu Cristi Misăilă, vorbesc cu Primarul Mun Focșani. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „și dacă persoana respectivă a venit 

ulterior pronunțării instanței, dacă s-ar fi pronunțaț instanța” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu:  „dumneavoastră v-ați interest să 

aveți tate documentele necesare inițierii proiectului?” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „dar nu trebuie să mă intereseze 

domnișoară ” 

 Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „omul a venit cu cererea 

domnișoară” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „este cererea în spate”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „sunteți initiator domnule Primar”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „și am un referat de specialitate și un 

raport întocmit de un serviciu” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „dar nu este problema noastră, eu 

vă răspund punctual pe ce acte avem la mapă domnule Primar” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „sunteți în eroare domnișoară” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „nu, dumneavoastră sunteți în 

eroare ” 

 Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „acum, dacă v-a explicat, ar 

trebui totuși să înțelegeți deci dacă v-a explicat domnul Primar ar trebui să înțelegeți 

din cauza faptului că are 2 copii cu astm, cu alergii” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „nu despre asta este vorba, vorbim 

de legalitate, nu ne luați iarăși așa sentimental… ” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „dacă persoana respectivă 

vrea” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „să vorbim de chestii legale ” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „dacă persoana respectivă a 

depus cerere că vrea să se mute?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „faceți prea multe ilegalități, noi 

vorbim de lucrurile legale.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  „chestiunea este simplă, omul 

renunță să mai cumpere o ruină!” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „de ce să-l obligăm noi pe 

omul ălă să o cumpere dacă nu mai vrea?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „da noi ce facem acum? Îl obligăm 

să o cumpere pe aia și nu-i dăm dreptul, în primul rând, la sănătate și la modul de a trăi 

civilizat, nu?” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „stați că acuma v-ați întors umpic, 

stați așa că parcă am avea dreptate ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „nu aveți cum să aveți dreptate 

domnioară ” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu:„ haideți domnule Primar nu 

suntem la Piață …” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „nu vorbiți înainte de a 

termina ca să puteți înțelege că despre asta e vorba.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „există o cerere, există o notă de 

constatare!” 
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Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „vorbiți peste Primar si atunci 

nu înțegeți ce vrea să vă spună!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „ideea este în felul următor 

domnule Primar, gândiți-vă că acea locuință din Bd Unirii – sunt o grămadă de oameni 

care ar fi vrut să ajungă acolo să locuiască dar există o listă, sunt oameni care așteaptă 

să li se ofere o locuință, stă de un an și ceva liberă, cum v-ați gândit dumneavoastră 

așa, peste noapte, să inițiați un proiect care, oricum nu are temei legal, absolut deloc și 

culmea să privați și alți cetățeni de a avea un loc unde să stea cu familia, haideți să…, 

vă rog frumos, nu ne luați așa că suntem neștiutori.” 

    Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „vă rog domnule consilier 

Bîrsan” 

Domnul consilier Costel Bârsan: „aș propune să amânăm acest proiect pentru 

…. 

Doamna Ghiuță: „s-a solicitat rezilierea contractului pentru datorii, a plătit în 

timpul judecății, a rămas fără obiect cererea noastră, hotărârea este în favoarea 

domnului Mihai Gheorghe. Deci nu este litigiu!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ați fi dumneavoastră a toate 

știutoare dar n-ați înțeles  ” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „hotărârea este definitivă. Tocmai 

asta am spus doamna Ghiuță!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „este pentru faptul că noi am cerut 

evacuarea din locuința de serviciu.” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „evacuarea…!?!” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „da evacuarea și rezilierea 

contractului pe motiv că nu și-a achitat datoriile!” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „domnule primar noi nu avem 

documente la mapă, eu știu ce am văzut pe portal și atunci, scuzați-mă, este hotărâre 

definitivă și irevocabilă? ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „retrăgeți-vă cuvintele doamnă” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „eu nu-mi retrag cuvintele pentru 

că știu ceea ce vorbesc iar dumneavoastră, s-a dovedit de-a lungul timpului, că mințiți” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „a fost o acțiune a noastră….chiar 

nu mint absolut de loc ” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: „deci, în concluzie, domnule 

Primar, care este realitatea?” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „stați că citim acum din… ” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: „domnule Primar, ședințele de 

comisii, au fost aseară la ora 16. Astăzi suntem în ședință ordinară a Consiliului Local  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: dacă doreați aseară, spuneați aseară 

și vă chemam colegii ” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: serios? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: da  
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Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “aseară ați spus că dumneavoastră 

nu doriți…” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “iar începem”?         

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “dumnealor știu numai să jignească 

pe toți colegii și de aceea am zis ….i-ați jignit și ați zis că nu muncesc…” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “de fiecare dată, într-adevăr, 

așa este domnule primar vă rog frumos să terminați”  

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: haideți să vă citesc 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: nu ne interesează domnule Primar, 

ședințele de comisii au fost aseară domnule primar 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: 23 februarie 2017 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: eu decid dacă interesează sau 

nu, deocamdată vă rog să păstrați liniștea în sală ca să putem lămuri rapid despre ce 

este vorba! 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: este vorba despre o sentință civilă 

122/23 feb 2017 în dispozitivul căreia spune așa – adminte apelul declarant de 

declarantul de Mihai Gheorghe și așa mai departe împotriva sentinței civilă 8654 din 

11 octombrie 2016 pronunțată de Judecătoria Focșani în dosar 5183/231/2016 în 

contradictoriu cu intimata Primăria Municipiului Focșani schimbă în tot sentința în 

sensul că  respinge ca neintemeiate capete de cerere având ca obiect rezilierea  

contractului de închiriere nr 10/9/14 septembrie 2010 și evacuarea pârâtului din 

imobiliul situat în Focșani, Bd. București Bl. L1 ap 35 Jud Vrancea respinge că a rămas 

fără obiect capătul de cerere având ca obiect obligarea pârâtului la plata sumei de 

3781,13lei. Definitivă pronunțață în ședință publică din data de 23 februarie 2017. 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: domnule Primar, nu înțelegeți că 

vorbim de cumpărare?  

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: domnișoară nu mai 

întrerupeți, vă rog, am înțeles, domnul Primar gata, supunem la vot proiectul nr. 20. 

Scuzați-mă avem un amendament aici. Domnul Mersoiu are un amendament, e ceva 

serios! 

Domnul consilier Mersoiu: „Am un amendament la acest proiect, dintr-o 

eroare dactilografică, atât în proiect cât și în raportul de hotărâre s-a trecut apartament 

44 în loc de apartament 41. Mai citesc tot proiectul? S-a înțeles da?” 

 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “domnul Bîrsan, scurt” 

Domnul consilier Bârsan: “Iar sunteți președinte jucător, nu sunteți arbitru”.   

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “o secundă, la PDL 

întotdeauna le-au plăcut jucătorii, eu vreau să le fac pe plac”. Mulțumesc 

Domnul consilier Bârsan: “se aprobă de tura asta! Ce rugăminte am! Haideți 

să amânăm pentru următoarea ședință. E o problemă? Atâta tam tam pentru…și 

eventual”  

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “n-am nimic împotrivă, da”  
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “poate pînă atunci înțelege și 

doamna”.   

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “dacă toată lumea este de 

acord. Să supunem la vot amendamentul domnului Mersoiu, cine este pentru eroare 

sunteți de acord”?  

Domnul consilier Bârsan: “păi dacă se retrage proiectul”? 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “Nu contează”! 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă:  “se poate retrage și acum, scrie în 

regulament că în momentul în care sunt discuții pe baza pe marginea acestui proiect se 

poate retrage”! 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “supunem la vot și 

amendamentul domnului Bârsan cu retragerea proiectului. Cine este pentru? S-a retras, 

domnul primar îl retrage, toată lumea mulțumită”. Vă mulțumesc! Trecem la proiectul 

nr. 24. 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “poate și doamna pînă atunci termină 

facultatea de Drept și înțelege să citească o sentință civilă”! 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “domnule Primar terminați cu 

acuzele astea pe care dumneavoastră nu aveți nici măcar minimum de bun simț” 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “domnule Primar lăsați-o nu 

o mai supărați că ați văzut că nu cedează”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “nu vorbim și de funcția pe care 

o aveți”! 

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “v-a vorbit frumos”  

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: “mi-a vorbit frumos”? 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: “cine vorbeste de bun simț”  

Preşedintele de şedinţă domnul Mihai Nedelcu: “iubita mea, te rog frumos, 

gata, e sufficient”!  

Se prezintă punctul 24 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

schimbării repartiției pentru familia Toderașcu Gheorghe din imobilul situat în 

Focșani, str. Măgura nr. 123, ap. 10, în imobilul situat în Focșani, str. Revoluției 

nr. 17, ap. 28, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu 

 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 24 şi se adoptă 

cu 18 voturi „pentru”  devenind hotărârea nr.227 

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

extinderii de spațiu pentru trei familii din imobilul situat în Focșani, str. 

Revoluției nr. 16, bl. C2, tronson II, în imobilele situate în str. Revoluției nr. 16, 

bl. C2, str. Revoluției nr. 17 și str. Măgura nr. 123, în conformitate cu Legea 

locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, 

Lupu Cătălina, Radu Nițu 
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 25 şi se adoptă 

cu 18 voturi „pentru”  devenind hotărârea nr.228 

Se prezintă punctul 26 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 

listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe cu chirie din fondul 

locativ de stat, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-

Maria, Drumea Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr 26 şi se adoptă 

cu 18 voturi „pentru”  devenind hotărârea nr.229 

  Se prezintă punctul 27 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. Iniţiatori: consilieri locali, Dimitriu Ana-Maria, Drumea 

Alina Ramona, Filimon Ionuț, Lupu Cătălina, Radu Nițu 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 27 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.230 

Se prezintă punctul 28 al ordinii de zi,, Proiect  de hotărâre privind aprobarea 

listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri 

destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată și modificată și a Hotărârii Consiliului 

local nr. 201/2018 privind aprobarea listei de priorități. Iniţiatori: consilieri locali, 

Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan 

Dacă sunt discuții?  Vă rog domnule consilier Gongu.” 

Domnul consiler Emanuel Gongu: ,,Cum vreți dumneavoastră, după care vin 

și eu cu câteva precizări. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu:,, Bun.Vă rog. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ La acest proiect, iarăși o vedem pe listă pe 

colega noastră, doamna consilier, Lupu Cătălina. S-a mai discutat acest subiect și vă 

readuc aminte și-i readuc aminte acest lucru. Doamna este consilier local și va primi 

probabil o locuință de la A.N.L. .... Nu consider că este acest lucru normal din punctul 

meu de vedere. Doamna … a... dacă dorește într-adevăr o locuință de la A.N.L. nu 

poate să amestece interesul personal, pardon! Interesul personal cu interesul ...a... în 

acest Consiliu Local, interesul de grup. Ca atare, eu recomand, ca doamna Lupu 

Cătălina ori își dă demisia din Consiliul Local și primește locuință, da? Așa e corect. 

Da! ...Vă mirați doamna Bojoaică?” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu:,,Cum se numește asta, 

domnule consilier Bîrsan? ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Da, eu nu cred în coincidențe, doamnă, da?  

Cum Dumnezeu se întâmplă. Cum suntem consilieri locali ne luăm locuințe, ne tragem 

gaze, ne facem de toate cele...” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu:,,Ce-i asta amenințare? Sunt o 

grămadă de capete de acuzare aici.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Numai cât suntem consilieri locali, înainte 

nu se poate ... o locuință cu chirie, domnule.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Stă cu chirie, domnule!” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Nu are importanță, da?  

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „Are dreptul fundamental la 

locuire....ca orice cetățean.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Dacă are dreptul fundamental dă-i-l de la 

tine, mă, dă-i locuința ta, dacă are dreptul.” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ,,Deci, e clar, aici. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Ca atare, eu mă opun acestui proiect și voi 

vota împotrivă. Mulțumesc!” 

Președintele de ședință domnul Mihai Nedelcu: ,,Bine…ă … ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Pentru un singur cetățean al 

Municipiului Focșani, care și-a obținut dreptul legal, consituțional să reprezinte 

cetățenii prin vot democratic, să fie reprezentantul cetățenilor în Consiliul Local al 

Municipiului Focsani, dumneavoastră să-nțeleg că sunteți împotrivă de fapt a 53 de 

familii, 52 pardon, că una a fost deja exclusă categoric. Dacă cele 52 de familii ar fi 

private de a obține o locuință pe care o așteaptă de foarte mulți ani de zile. Da.....” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu:,, Domnul Primar,  am o 

propunere, după ce vom vota,  și bineînțeles că votul va fi împotrivă, să dați citire la 

cei… acelei liste pentru … pentru așa, pentru că cei de acolo să vadă, că într-adevăr n-

au obținut …” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ …Nu aș vrea să fac acum … nu 

știu ce prevederi  ale legii.... ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,,Eu le-aș da citire, sincer vă 

spun,  uite așa pentru mass-media. Vă rog, domnule Radu Nițu.” 

Domnul consiler Radu Nițu:,,Domnule Președinte, știu că a mai fost discuția 

asta și se pare că, chiar domnișoara consilier Dimitriu și nu știu mai cine, chiar a fost 

în ... și a luat cunoștință la doamnele de la locativ, de aici și chiar aveau punctajul 

scăzut. Mai sunt și alți consilieri, mai e și în sală aici, mi se pare de la P.N.L., mai sunt 

și alți consilieri care au primit locuințe de serviciu, ele sunt în chirie și eu nu știu de 

ce? ...cetățeni ai Municipiului Focșani, doamna acum să vă spun are și copil, soțul e 

ofițer, dacă era în altă perioadă, cred că primea fără să … bineînteles într-o săptămână. 

” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,,Doamna Lupu Cătălina, 

doriți … ” 

Domnul consiler Radu Nițu: ,,Nu știu de ce, doamna consilier ați fost parcă 

aici la Primărie și ați verificat, într-o comisie de asta de control de asta care o faceți 

dumneavoastră. Eu zic că … domnule Bîrsan vă descalificați cu treaba asta, vă spun 

sincer pe cuvântul meu de onoare, aveam mai multă încredere în dumneavoastră.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnule, domnule, domnule Nițu, vă rog eu 

frumos ...” 

Domnul consiler Radu Nițu: ,,Da vorbiți cu domnul Președinte. ” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „Păstrați. Nu ... dumneavoastră mi-ați aruncat 

așa peste gard o insultă, ... rugămintea mea este să vă păstrați cuvintele pentru 

dumneavoastră. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Domnul consiler nu v-am 

dat voie la cuvânt, la cuvânt, deci vă rog frumos să vă abțineți. Doamna consilier … nu 

aveți dreptul pentru că nu v-am nominalizat, nu v-am spus numele, deci doamna 

consilier Lupu Cătălina … vă rog frumos! Mulțumesc! ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Nu ... regulamentul spune că am dreptul să 

vorbesc dacă nu sunt nominalizat. ” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „ Domnule consilier Bîrsan, vă mulțumesc 

frumos pentru recomandare, dar consider că ... ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Cu plăcere, doamnă! ” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „ Nu vorbim despre nici un interes personal, 

chiar dacă dumneavoastră știu că sunteți supărat încă de anul trecut pe mine pentru că 

am votat pentru, am votat un proiect în interesul cetățenilor Municipiului Focșani și nu 

în interesul dumneavoastră, după ce ați făcut numeroase demersuri în a nu vota acel 

proiect, sunteți bărbat și nu vă credeam atât de slab încât să veniți și să faceți asemenea 

recomandări în Consiliul Local, să-mi faceți asemenea recomandări, până la urmă, doar 

pentru că nu v-am susținut interesul personal. Domnule Președinte vă rog frumos să 

luați act de faptul că nu particip la vot, așa cum am spus și data trecută, eu vreau să 

încurajez tinerii din Municipiul Focșani să-și depună dosar în vederea obținerii unei 

locuințe, mai mult decât atât, nu cred că ... după ce a făcut atâtea ... haideți să spunem 

săpături, domnișoara Dimitriu Ana-Maria, mai pot fi bănuieli la adresa mea. Vă 

mulțumesc frumos! ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Da ... mulțumesc. Domnule Președinte ... ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Numai puțin, numai puțin, 

vă rog. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Am fost. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Domnule consilier, vă rog 

să nu mă întrerupeți că o să vă dau cuvântul. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Pierd ideea. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, N-o pierdeți, că sunteți 

destul de inteligent. Știți că pentru o recomandare de asta Becali a făcut pușcărie, când 

le-a zis la ăia câștigați, știați treaba asta? ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Îmi asum. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Vă asumați, bine. 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ După cum vedeți dumneavoastră Domnule 

Președinte și Domnul Primar la un moment dat spunea: Eu am mare interes în Consiliul 

ăsta Local. Ați observat, nu? Am la treburi și la afaceri în Consiliul Local, numai 

interese am personale... domnilor. Întotdeauna când eu vă aduc argumente, argumente 

că lucrurile scârțâie, sunt abureli, dumneavoastră invocați că altceva n-aveți, interes 

personal, ce interes personal am eu, dăm locuința in două, doamnă, sau nu mi-ați dat o 

cameră cu chirie în viitoarea dumneavoastră locuintă. N-am absolut nici un interes, da? 
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Deci dumneavoastră sunteți consilier și publicul, eu reprezint niște alegători. Din 

punctul meu de vedere oameni cinstiți și corecți, da? Dumneavoastră asociați numele 

dumneavoastră și calitatea de consilier cu o pilă și o relație, doamnă că pilele și relațiile 

încă se poartă, da? Asta este și eu nu vreau ca eu să fiu asociat să votez pentru 

dumneavoastră. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Am înțeles, da și apropo de 

acel … domnul vă rog să mă lăsați … mai aveți trei secunde. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Domnul, domnul Nițu vă mănâncă limba ... 

deci niciodată nu am avut și nu am niciun interes, v-am ... ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Am înțeles. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Domnul vă rog să mă lăsați. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Da am înțeles, vă las. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Deci soția mea nu lucrează la Consiliul 

Local, copilul meu nu lucrează la Consiliul Local, nici în Primărie, nicăieri, nu fac 

afaceri cu statul, nu primesc lucrări de la stat, nu fac nimic și nu am absolută nevoie. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Nu v-a acuzat domnule de 

interes, v-a spus că nu sunteți bărbat, nu v-a spus altceva. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Și nu am nevoie de nimic, da? Așa că nu am 

absolut nici un interes, decât interesul cetățeanului. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Bineînțeles, bineînțeles. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Și încă o dată vă repet nu cred în coincidențe, 

doamna Lupu. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Gata domnule Bîrsan, vă 

rog … doamna Lupu Cătălina, vă rog. ” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „ Vorbeam despre interesul dumneavoastră 

personal și dacă educația nu mă lasă să fac publice mesajele și convorbirea pe care am 

avut-o cu dumneavoastră la momentul respectiv, da ... ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Doamnă asta-i probă de divorț, doamnă ce 

Dumnezeu ... ” 

Domna consilier Cătălina Lupu: „ Asta nu înseamnă, nu ... nu puteți. Da ... 

mergeți ... soțul meu este mult mai educat și mai deștept decât ... să răspundă unei astfel 

de ... supoziții. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Bun. Să înțeleg că … 

haideți vă rog. Cum? ” 

Doamna consilier Ciocoeaș: „ Vă rog să consemnați că nu particip la vot. 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,,De ce? Ce interes aveți să 

nu participați la vot. Vă rog vreau să-mi răspundeți? ” 

Doamna consilier Ciocoeaș: „ Nu sunt obligată să răspund. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Ba chiar sunteți obligată 

să-mi răspundeți de ce nu participați la vot. Glumesc, domnul Dobre … bun, haideți să 

supunem la vot. Da … discuții … domnul Gongu, vă rog! ” 

Domnul consiler Emanuel Gongu : ,, Da, vă mulțumesc! Interese personale sau 

nu, interese de grup sau nu, domnule consilier, domnilor consilieri și dumneavoastră 
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vă aduc la cunoștință că avem și persoane cu probleme grave aici pe lista asta. Mă uit 

la poziția numarul 4 în listă, la doamna Moldoveanu Georgiana, domnule consilier 

Bîrsan am aici doar o filă, ce-i drept dintr-un raport semnat de domnul Director Mihai 

Ciobotaru, cred că-l cunoașteți, Directorul S.P.L.A.S., îl avem prezent aici, da? La 

adresa acestei persoane, doamna Moldoveanu, are un copil cu handicap sever.   ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Bun … i-ați mai spus și 

data trecută și tot n-a înțeles. ” 

Domnul consiler Emanuel Gongu : ,, Înțelegeți? … Bun, deci are un … 

handicap sever acest copil, nu are unde locui domnule. ”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Am înțeles domnul. ” 

Domnul consiler Emanuel Gongu : ,, Este un raport făcut … este o cerere . ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Păi renunță doamna Lupu la locuința 

dânsei.” 

Domnul consiler Emanuel Gongu : ,, Eu … domnul Bîrsan, eu vă spun de ceea 

ce citesc dintr-un act oficial. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Domnule consilier, dacă 

dumneavoastră aveți o casă și alții n-au, asta e acum. Ați fost mai favorizat, favorizat 

în fața sorții. ” 

Domnul consiler Emanuel Gongu : ,, Sunt oameni tineri, sunt oameni cu 

probleme. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Dați-mi voie să vă atrag atenția că 

începând cu 25 mai intră în vigoare ... ați dat nume și prenume. ” 

Domnul consiler Emanuel Gongu : ,, Nu cred că acea persoană mă va acuza 

de ceva, să știți. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Este vorba de ... eu v-am avertizat, 

v-am atras atenția, este dreptul dumneavoastră să utilizați sau nu ... de acele obligații.” 

Domnul consiler Emanuel Gongu : ,, Corect … îmi asum … am înteles, vă 

mulțumesc foarte mult. Îmi asum să fiu dat în judecată de acea persoană și v-aduc la 

cunoștință următoarele: în conformitate cu prevederile art. 20 alin. 2 lit. a) și lit. b) și 

alin. 3 din Legea 448/2006 cu modificările ulterioare privind protecția și promovarea 

drepturilor, persoanelor cu handicap, persoanele cu handicap grav beneficiază de 

următoarele drepturi: acordarea unei camere de locuit, și vă zic unde vreau să ajung, 

deci acordarea unei camere de locuit suplimentar față de normele minimale de locuit 

prevăzute de lege pe baza contractelor de închiriere pentru locuințele care apartin 

domeniului  public sau privat al statului roman și al unităților administrative teritoriale 

ale acestora … în, la alin. 3, sărim peste punctul 2 … beneficiază de prevederile alin. 

2 și familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil sau un 

adult cu handicap grav. Ce vreau să fac este un amendament deoarece, aici la poziția 4 

este trecută garsonieră, Legea 448/2006 ne obligă să-i dăm un apartament cu doua 

camere cel puțin … Deci acesta este amendamentul meu, să nu primească garsonieră 

deoarece a fost trecut garsonieră. Primul apartament cu două camere să fie alocat 

acestei persoane cu grave probleme. ” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Domnul consilier, cred că m-ați înțeles 

greșit. Eu am spus că mă opun pentru doamna Lupu Cătălina. ” 

Domnul consiler Emanuel Gongu : ,, Dar faceți rău celorlalte 52 de familii. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Păi ... atunci să se sesizeze doamna Lupu 

Cătălina și să-și dea seama că din cauza ei ... ” 

Domnul consiler Emanuel Gongu : ,, Poate este dreptul dumneaei, nu știu …” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Am înțeles punctul 

dumneavoastră de vedere. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Stați un pic Domnule Președinte. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,,Vă rog! ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Am vorbit acolo ... lăsați-mă și pe mine să 

vorbesc, deci noi introducem o pilă și o relație într-un sistem, da? Cu niște necăjiți. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, A … bun.  ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Și intrăm la coarda sensibilă și spunem 

domnule să știți că sunt și necăjiți acolo. Domnule dacă cineva are așa mustrări de 

conștiință ... ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Vă rog. Am înțeles, v-am 

înțeles de la început punctul de vedere. Vă rog domnule consilier Iorga. ” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ A ... În primul rând, am impresia 

că domnul Bîrsan a pus monopol pe ședința asta și ar trebui să-i mai tăiați din minute. 

Propunerea mea ... ce vreau să vă spun nu are nici o legătură discuția personală a 

dumnealui cu doamna consilier, care încă o dată consider că are tot dreptul la o locuință. 

În ceea ce a vrut să spună domnul Gongu, poate nu am înțeles. ” 

Domnul consiler Emanuel Gongu : ,, Eu am vrut să fac amendament. ” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Domnul vrea să facă un 

amendament, tinând cont că această familie ... familia respectivă, nu mai dau nume, da 

... are un copil cu handicap grav și recomandat și de medic ca acest copil să aibă camera 

lui. Putem face un amendament, asta-i întrebarea. Sunt apartamente sau există măcar 

un apartament liber în acest moment? Pentru că el acolo are ... e vorba despre o 

garsonieră, am înțeles, da? Cred că nu-i nici o problemă domnilor consilieri? ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Noi facem, aprobăm 

amendamente. ” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Da să fie disponibil. Corect. Dacă 

este disponibil. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Noi facem amendamentul 

după care … ” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Dar mai durează o lună. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Vor sta acolo deocamdată.  Bun 

… supunem la vot amendamentul domnului Gongu … domnul consilier Gongu.  

Cine este ,,pentru” ... păi da, da a făcut un amendament, ca de la garsonieră să-i 

dăm apartamentul. Bun ... bine atunci. Am înțeles. Bun ... bun, haideți să supunem la 

vot proiecul cine este ,,pentru”, ,,împotrivă”, ,,abțineri”.  
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Cu 17 voturi ,,pentru”, acest proiect a fost … cu 16 … Scuzați-mă … două 

persoane nu participă la vot … cum? … Scuzați-mă! Da! Exact! Pe domnul Bîrsan am 

crezut că i-a revenit omenia, dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Bun. Cu 15 voturi 

,,pentru”. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „Domnul Președinte, domnul Președinte vă 

rog să vă abțineți de la calificative. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,,Da domnul … gata. Am 

înțeles. Îmi cer scuze! Bun.” 

Nu  mai sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 28 și se adoptă 

cu 15 voturi ,,pentru”, și o abținere a domnului consilier Bîrsan Costel, devenind 

hotărârea nr. 231               
Se prezintă punctul 29 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

schimbării repartiției pentru familia Saragea Moise, din unitatea locativă situată 

în str. Pinului nr. 6, bl. 6, ap. 01 în unitatea  locativă situată în str. Pinului nr. 1, 

bl. 1, ap. 09, în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și Legea nr. 152/1998 privind înființarea 

Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. Iniţiatori: consilieri locali, Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Ailincuței 

Lauriana, Dimitriu Ana Maria, Buzoi Dan 

Dacă sunt discuții?   

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 29 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.232 

Se prezintă punctul 30 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 

9, bl. 9, ap. 4, înscrisă în CF 51890-C1-U11 și a boxei înscrisă în CF 51890-C1-U20 

UAT Focșani către domnii Tănase Nicolae și Tănase Georgeta. Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții?  Înțeleg că nu.  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 30 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.233 

Se prezintă punctul 31 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 

1, bl. 1, ap. 4, înscrisă în CF 51903-C1-U17 și a boxei înscrisă în CF 51903-C1-U31 

UAT Focșani către domnii Culiță Marian Neculai și Culiță Marcela Mihaela. 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții?  Înțeleg că nu.  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 31 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 234 

Se prezintă punctul 32 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, str. Aleea Parc 

nr. 9, bloc 67, tronson 11, ap. 4, înscrisă în CF 54684-C1-U11 UAT Focșani către 

domnii Roșca Cristian și Roșca Adriana. Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții?  Înțeleg că nu.  
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Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 32 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.235              

Se prezintă punctul 33 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 

19, bl. 19, ap. 11, înscrisă în CF 51895-C1-U29 și a boxei înscrisă în CF 51895-C1-

U19 UAT Focșani către domnii Milea Adrian și Milea Mariana. Inițiator: Primar, 

Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții?  Înțeleg că nu.  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 33 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.236 

Se prezintă punctul 34 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 

7, bl. 7, ap. 5, înscrisă în CF 51902-C1-U30 și a boxei înscrisă în CF 51902-C1-U17 

UAT Focșani către domnii Istrate Liviu Adrian și Istrate Carmen Lorena. 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții?  Înțeleg că nu.  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 34 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.237 

Se prezintă punctul 35 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 

19, bl. 19, ap. 10, înscrisă în CF 51895-C1-U9 și a boxei înscrisă în CF 51895-C1-

U27 UAT Focșani către domnii Dîrdală Iulian și Dîrdală Daniela Loredana. 

Inițiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții?  Înțeleg că nu.  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 35 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.238 

Se prezintă punctul 36 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. Iniţiator: 

Primar, Cristi Valentin Misăilă 

Dacă sunt discuții?  Înțeleg că nu.  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 36 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.239 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Domnule secretar, dați-mi 

celelalte proiecte, vă rog! ” 

Se prezintă punctul 37 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind 

modificarea anexelor nr.2 și nr.3 la Hotărârea Consiliului Local, nr. 343/29 11 

2011, privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în 

perimetrul istoric Piața Unirii și Grădina Publică din Focșani cu modificările si 

completările ulterioare. Dacă sunt discuții?  Înțeleg că nu.. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 37 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.240 
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Se prezintă punctul 38 al ordinii de zi, proiect de hotărâre  privind aprobarea 

alocării sumei de 14 mii zero cinci lei din bugetul local al Municipiului Focșani pe 

anul 2018, Colegiului Tehnic Edmond Nicolau Focșani pentru organizarea 

Festivalului Național Școlar ,,Inova Fest ”. Dacă sunt discuții? ” 

Doamna consilier  Lauriana Ailincuței: ,,Da. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,,Vă rog, doamna Lauriana!” 

Doamna consilier  Lauriana Ailincuței: ,, Domnule președinte, vă rog frumos, 

să luați act de faptul că nu particip la vot. ” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „Domnule președinte. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Am înțeles… Vă rog 

domnule secretar. ” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „ Nici eu nu voi participa la vot. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Bun. ” 

Doamna consilier Cătălina Lupu: „ Mulțumesc. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Dacă mai sunt persoane 

care nu pot participa? Înțeleg că nu… Supunem la vot.  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 38 și se adoptă cu 

16 voturi ,,pentru” devenind hotărârea nr.241 

Se prezintă punctul 39 al ordinii de zi proiect de hotărâre  privind completarea 

anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 87/266/2012, 

privind aprobarea regulamentului pentru efectuarea Serviciului de Transport Public 

local... înțeleg că nu sunteți de acord. Domnul vrea să vadă dacă știu să citesc. Bun, 

proiect de hotărâre  privind... 39, da? ” 

Secretarul Municipiului Focșani, Eduard Marian Corhană: „ Da, da , 

evocarea personalității. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Evocarea personalității 

celui care a fost General Aviator Andrei Popovici, un neobosit promotor al aripilor 

românești. Dacă sunt discuții? Vă rog… domnișoara consilier. ” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ,, Mulțumesc, domnule 

Președinte. Voiam să întreb în raportul pe care-l avem atașat la proiect este… nu este 

nimic referitor la cheltuielile celor 18 mii de lei și anume, este vorba despre un dineu 

la care participă 300 de persoane. Vă rog să ne dați și nouă câteva lămuriri în ceea ce 

privește acest lucru. Mulțumesc! ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, M-ați speriat, am crezut 

că… vă dau numele persoanelor. Domnul Primar vă rog frumos dacă …puteți să …” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Da. Este vorba despre un 

eveniment, pe care am vrut să-l facem pentru a evoca personalitatea celui care a fost 

General Aviator, Andrei Popovici. Va fi precedat acest dineu de o conferință legată 

despre activitatea dumnealui la Teatrul Municipal din Municipiul Focșani. Vom avea 

invitați  din mai multe zone ale țării și de la Școlile de Aviație și din acest motiv am 

anticipat că vom avea o participare, zic eu, destul de importantă, e vorba de aproximativ 

300 de persoane, care ulterior, a doua zi, deci asta se va întâmpla pe data de 8, iar pe 

data de 9 iulie, nu are legătură, adică nu, sunt doua chestiuni diferite și de aceea nu a 
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trebuit să specificăm  în proiect, dar vă fac eu o precizare pentru a vă lămuri. Are loc, 

va avea loc acel miting aviatic cu care focșănenii sper să se obișnuiască. An de an se 

va face o manifestare de acest gen pentru a comemora pe cei care au fost cei mai buni 

aviatori ai noștri, pornind de la, știm foarte bine Aurel Vlaicu, Henri Coandă și așa  mai 

departe și ajungând  până în zilele de astăzi când avem niște excadrile de avioane 

performante și de acrobații, îmbinând atât plăcutul cât și istoricul și pentru a comemora 

așa cum se cuvine pe înaintașii noștri, având în vedere că totuși este un an centenar. Vă 

mulțumesc. ” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ,,Domnul președinte,  nu  cred că 

am fost înțeleasă. Unde se va ține acest dineu?” 

         Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „Urmează să-l organizăm, 

domnișoară. ” 

 Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ,, Asta v-am întrebat. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Dacă nu avem bani, dacă nu avem 

banii. ” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ,, Despre ce  este vorba și cine 

participă? Spuneți-mi din personalitățile care participă. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ V-am spus cine...v-am spus din 

personalitățile care vor participa. ” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ,,Domnule, nu pentru mine.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Rezervat... deci, în primul rând 

rezerviștii... rezerviști din acest domeniu plus invitați de la școlile de specialitate, da?  

Cadre didactice și ... ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Ei se vor ocupa de așa ceva. 

N-avem de unde să știm. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Ulterior dacă nu aveam suma 

aprobată nu puteam lansa nici invitațiile, nu puteam face nici achiziția pentru a stabili 

exact unde. Ne dorim să o facem la Casa Armatei. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Probabil că în Casa 

Armatei, la Casa Armatei. Da. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Pentru că este un eveniment legat 

de armata română, mi se pare firesc și normal să fie la Casa Armatei. ” 

Domnul consilier Radu Nițu: „ Domnule Președinte, avem aici doi colegi, 

domnul Bîrsan, domnul Buzoi. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Asta voiam să întreb 

domnule Bîrsan, doriți să vorbiți ceva despre, l-ați cunoscut? Știți să ne spuneți câteva 

cuvinte? ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Domnul, dumneavoastră credeți că sunt o 

fosilă vie? Omul a murit demult. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,,Vorbim despre istorie aici.”  

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Nu l-am cunoscut, însă a lăsat urme în istoria 

noastră,  un om de excepție, a fost mai ales în primul război mondial, un... o capacitate 

militară, dacă sunteți de acord îl vom evoca, e din partea locului, de undeva din Golești, 
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din Cotești sau așa ...da ținea de Golești, mi se pare atunci, eu ce să vă spun sunt de 

acord, va fi frumos un miting aviatic cum a fost și în anii trecuți și dacă puteți și vreți 

să participați, probabil că atunci toată lumea va fi invitată. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,,Da, vă mulțumim. Supunem 

la vot.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Cu siguranță, inclusiv trebuie să 

spunem că municipalitatea va pune la dispoziție în ziua respectivă curse speciale pentru 

toți doritorii care vor să participe la acest miting aviatic, inclusiv vor fi amenajate locuri 

de parcare pentru toți cei care vor veni cu autovehiculele personale și eu cred că va fi 

un eveniment deosebit. Știm foarte bine că a avut mare succes anul trecut și ne dorim 

să devină o tradiție pentru toți focșănenii, acest miting aviatic. Vă mulțumesc.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Bun! Supunem la vot.  

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 40 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. 242 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu:,,Și ultimul proiect 41, 

proiect privind aprobarea indicatorilor tehnioci economici, faza documentații, 

avizare, lucrări de intervenție pentru realizarea obiectivului de investiții, 

reabilitare loc de joacă, Grădina publică.   
Dacă sunt discuții?  Înțeleg că nu. Domnule Dobre, vă rog!” 

 Domnul consilier  Alin Claudiu Dobre: ,,Mulțumesc, domnul Președinte. Noi 

salutăm acest proiect, chiar dacă este pus pe ordinea de zi în ultimul moment. După 

cum știți, noi promovăm astfel de proiecte și mi-aș dori, la momentul oportun, când se 

vor face achizițiile, de curiozitate, de exemplu: 25 de metri suprafață pietriș, nu știu cât 

costă, aș vrea să știu fiecare element din acest părculeț de joacă. Mulțumesc! ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Bun! O să vă spun cât e 

tona de pietriș, dacă vreți… Supunem la vot..  

Nu mai  sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 41 și se adoptă 

cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.243 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,,Deci vedeți că se poate și 

un proiect pe ultima sută de metri, să fie aprobat? Numai că trebuie voință, dragoste 

pentru cetățeni și pentru copii. Bun, trecem la secțiunea 2…  

M-ați speriat! Vă rog! ” 

Domnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ,, Mulțumesc! Nu am auzit, poate 

nu am fost eu atentă, domnule Președinte, în ședință mai era un proiect de hotărâre. Ce 

s-a întâmplat cu el? Cel privind aprobarea regulamentului pentru efectuarea serviciului 

de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiu.. Când domnule 

Primar? Că nu am auzit. Când? Punctual nu a fost..  retras. N-am auzit. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Doamnă, nu a fost. A fost ca 

suplimentare. Ăla venea în suplimentare cu ordinea de zi. Nu l-am propus pentru 

suplimentarea ordinii de zi. ” 

Doamnișoara consilier Ana Maria Dimitriu: ,, A.. Ok. Mulțumesc frumos! ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Bun…ă  Trecem la 

secțiunea a doua. ” 
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Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Am vorbit la microfon, dar. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Rapoarte, informări. 

Domnul Iorga aveți cuvântul privind deplasarea în Germania prima dată, după care la 

Cracovia. ” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Da. Vă mulțumesc, domnule 

președinte! Cred că doamna Pascaru a trimis fiecărui coleg rapoartele mele, le-am 

prezentat și domnului Primar, vi le-am prezentat și dumneavoastră. Cred eu , destul de 

detaliat și cu niște fotografii, câteva imagini și de la Congresul Autorităților Locale la 

nivel european, care s-a desfășurat în Cracovia, în Polonia și la ultima deplasare din 

Germania, mai exact la Târgul Internațional IFAT de la Munchen, unde v-am explicat 

chiar în detaliu ceea ce am văzut acolo, lucruri foarte importante pe care am putea să 

le punem și noi în aplicare și sper, o dată cu proiectul Vrancea Curată să le punem și 

noi în aplicare. Mă refer la  stații de biogaz și la folosirea absolut a tuturor deșeurilor 

până la cenușă. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Dacă îmi permiteți…” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Aș vrea ...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Numai o secundă,  de 

curiozitate, cât e un loc de parcare acolo dacă vrei să vizitez… așa, pe oră… ” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Pe oră ? ” 

 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Da. ” 

 Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Depinde...de la 1 euro în sus .” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „ Am înțeles.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Da. Sunt automate cu un euro. Da, 

cu un euro ora.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „ Așa, eram curios. Bine, 

mulțumesc.”  

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Și da. ” 

Domnnul consilier Ionuț Filimon: „ Cum e calitatea vieții acolo, domnul ?” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga:„ Vă dau răspunsul în scris.” 

Domnnul consilier Ionuț Filimon: „ Da. Vă mulțumesc! Era de așteptat... ” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ După 30 de ani. ”  

Domnnul consilier Ionuț Filimon: „ Exact ca în Focșani...presupun calitatea 

vieții.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Să știți că nu-i.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „ Acolo oamenii muncesc.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Este exagerat, dacă vă spun că am 

plătit 4 euro pe o sticlă de apă, nu mă credeți, așa că .... Lăsați, nu vă mai plângeți, 

domnule Filimon. Vă văd îmbujorat, bine, sănătos, trăiți bine și în România... Haideți 

să ne dăm cu toții silința să facem ceva la noi în țară. ” 

Domnnul consilier Ionuț Filimon: „ Domnul Președinte tot spune...” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu:” Nu mai țipa măi… nu mai 

țipa mă… m-ai speriat.. nu, pe cuvântul meu… din instinct. Deci, când te-am văzut 

cum te repezi pe microfon, din instinct, ți-am o…. tăiat microfonul. Vă rog! ” 
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Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Dacă tot mi-ați...” 

Domnnul consilier Ionuț Filimon: „ S-a schimbat calitatea vieții în Focșani, 

sau nu ? ” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Domnul Filimon...vă rog frumos! 

Dacă tot mi-ați dat oportunitatea să-mi prezint, la modul general, rapoartele din 

deplasările pe care le-am efectuat, aș vrea să vă informez, stimați consilieri, că ieri 

după-amiază, ieri seara, s-a întors grupul de elevi de la liceul, de la Colegiul Unirea, 

cei 8 elevi, cu profesorii, cei doi profesori care i-au însoțit până în Statele Unite. Vreau 

să vă spun că au venit cu premii mai bune, cu rezultate mult mai performante și mult 

mai bune în acest an. În acest an, la echipele individuale, a fost un elev de la Colegiul 

Unirea care a luat medalia de bronz, încă 2 elevi care au luat mențuini, locul 4. Ținând 

cont totuși că la acest concurs au participat peste 200, cel puțin peste 200 de.... de elevi 

din toată lumea. Așadar, dragi colegi, vă mulțumesc încă o dată că ați fost de acord și 

ați susținut echipa aceasta de copii care ne-au adus bucurie, mândrie, au dus numele 

orașului peste ocean și al țării, bineînțeles. Mulțumesc frumos! ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „ Vă mulțumim, domule 

viceprimar! Așteptăm buletinele de vot. Nu mai avem discuții. Nu mai avem ce discuta. 

”   

Domnul consilier Radu Nițu: „Ă ... La discuții politice, Domnule Președinte și 

Domnule Primar, aș vrea să ridic câteva probleme din zona cartierului Mîndrești și nu 

numai, dar hai s-o luăm pe cartierul Mîndrești ă.... vreau să vă spun așa cum am avut 

anterior intervenția, se cunoaște atât implicarea Direcției de Dezvoltare cât și CUP –

Salubritate,  în curățenia și menținerea curățeniei în cartierul Mîndrești, mă refer de 

foarte mulți ani nu s-a mai întâmplat ce s-a  întâmplat anul acesta. Și pentru aceasta 

trebuie și dumnealor să-i apreciem și să-i încurajăm pentru că dacă numai strigăm și 

spunem că nu s-a făcut nimic, oamenii se simt timorați și zic:  măi degeaba fac, că tot 

nu spune nimeni nimic. Eu, chiar sunt foarte mulțumit, sunt de mai mulți ani consilier 

și chiar Mîndreștiul arată foarte bine, domnule Bîrsan, care împreună, aș întreba-o pe 

doamna Costin, dacă anul acesta se termină cei 5 ani de zile, se pare că da..  nu? ... la 

anul? ” 

Doamna Cristina Costin – șef Serviciu investiții Primăria Municipiului 

Focțani: „ La anul. ” 

Domnul consilier Radu Nițu: „ Domnul Bîrsan mai avem doua mandate ,dacă 

nu vă retrage sprijinul cineva, dumneavoastră, sau mie, dar dumneavoastră aveți șanse 

mai mari ca mine, bine împreună, împreună ne vom ocupa așa cum a spus și domnul 

Primar și împreună cu domnul Primar vrem să aducem și următorul punct care trebuie 

rezolvat în Mîndrești ... gazele. N-am vrut să vă mai dau niște răspunsuri, nu, haideți 

mă lăsați că mai am, n-am terminat, dar să știți chiar personal în anumite etape ale mele 

de consilier m-am implicat .Domnul Primar avem o mare nerealizare și vă spun astăzi, 

eu merg mai mult cu autobuzul. Niște copii, m-au întrebat, de grupa .. de clasa 

pregătitoare 1.nu știu dacă știau că sunt consilier, poate da, poate nu, ce facem cu 

terenul ăla din cartierul Mîndrești, stadionul ăla. Au trecut câțiva ani de zile și chiar și 

locul de joacă. Eu știu că în 4 ani de zile când a... indicatorii, loc de joacă, ... poate dă 
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Dumnezeu anul ăsta să terminăm cu locul de joacă, dar și cu terenul de la stadion, foarte 

mulți copii mergeau acolo și se jucau, făceau sport. Domnul Primar, eu simt că e o 

nerealizare a mea și o neimplicare și aș dori împreună cu dumneavoastră,  cu domnul 

consilier Dobre  și alți consilieri care doresc. Haideți să vă spun arată foarte, eu vă spun 

și mulți cetățeni mi-au spus, Mîndreștiul arată în multe zone din Focșani, mai bine, ca 

în multe zone din Focșani. Și haideți să încheiem și acest obiectiv care-l avem acolo. 

De asemenea s-au făcut, reabilitat drumurile alea de piatră domnul Bîrsan n-ați mai 

fost nici pe partea de dreapta, sunteți pe partea de dreapta, dar n-ați fost nici pe stânga, 

nici pe dreapta, dar vreu să vă spun că drumurile arată foarte bine, cu toate necazurile 

care sunt și aș vrea să mai ridic o problemă, reparații la rețeaua... s-au mai stricat, la 

rețeaua de apă, țevile s-au spart, reparațiile nu întotdeauna au fost făcute, nu mă refer 

la țeavă, alea au fost făcute de calitate, la acoperit, mai sunt porțiuni unde nu s-a turnat 

bucățica aia de asfalt. Chiar și astăzi mi-a spus cineva și... și eu văd zilnic și cred că 

putem face... părerea mea. Activitatea care se întâmplă la Cup Salubritate și la Direcția 

de Dezvoltare este pe un drum bun și trebuie să menținem acest trend ascendent în 

activitatea noastră. Eu vă mulțumesc! ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Vă mulțumesc domnule 

consiler, numai puțin, vă rog eu frumos! ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Dacă îmi permiteți să-i răspund 

domnului consilier, domnule consilier Bîrsan. În ceea ce privește locul de joacă, s-a 

finalizat proiectarea, da? ... deci luna viitoare vom intra cu indicatorii pentru cele două 

locuri de joacă, care sunt în același loc. Este vorba de despre locul de joacă din Cartierul 

Mîndrești și locul de joacă situat în ... pe strada Longinescu. Da? La gară pe de altă 

parte, în ceea ce privește stadionul, abia săptămâna aceasta s-a finalizat procedura de 

recepție a lucrărilor parțiale efectuată la acel teren la Direcția de Dezvoltare urmând ca 

toată documentația să fie predată la Direcția de investiții din cadrul Primăriei 

municipiului Focșani pentru a face un proiect, repet așa cum este la standarde europene, 

nu cu.... nu să irigăm un teren de fotbal cu furtunul, nu să avem acolo doar un maidan, 

de fapt aici se ajunge. Era un simplu maidan fără tribune, fără vestiare, fără dușuri, fără 

posibilitatea de a face într-adevăr un antrenament civilizat pentru echipele de... ă... 

fotbal sau o altă echipă de sport, inclusiv se pot antrena acolo și alte echipe de alte... 

care practică alte sporturi. Și vreau să vă spun că urmează să intrăm cu acel... cu 

proiectarea, reproiectarea de fapt a ceea ce ne-am propus în acel teren. dacă noi lăsam 

să se ducă până la capăt proiectul respectiv, rămâneam doar cu irigatul cu furtunul, fără 

peluze, fără tribune, fără tot ceea ce am spus. Da. Știu că și pentru mine este un 

inconvenient acest aspect, dar ne dorim cât se poate de repede. Am avut o mare 

problemă cu constructorul cu care am avut încheiat contractul deoarece a întârziat 

foarte mult și pentru aceasta am rugămintea, domnul Director să-l sancționăm dacă 

avem posibilitatea conform contractului pentru nepredarea la termen a lucrărilor care 

au fost efectuate. Bine. Mulțumesc! ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Mulțumesc! Aș avea și eu 

o intervenție. Vă rog! Îmi pare rău! … sunt președinte… domnule Primar… ă de un an, 

de un an și de aproape 2 ani de zile, tot întâmpin diverse probleme la stadionul din Sud. 
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De aia sunt președinte. Da?  Nu… Despre ce este vorba acolo? Pentru că am un stil de 

viață mai sportiv mă duc și alerg. Vin tot felul de prepelițe, guguștiuci, nu știu cum îi 

cheamă pe ăștia de acolo, există un…. o hotărâre a Consililui Local, care spune că n-

avem voie să alergăm pe iarbă. Nu spun că au spus că trebuie să alergăm pe lângă 

stadion pe o zgură, care nu există. Au zis că se vor reabilita. Dar … În primul rand 

vreau să știu dacă există acest proiect de Consiliu Local, în al doilea rând, aș dori dacă 

nu există și sunt probleme, să facem un regulament ca orice om din municipiul Focșani 

să alerge pe acest stadion, pe stadionul de antrenament, nu pe cel normal de la 5 

dimineața până la lăsarea întunericului, pentru că sunt oameni care sunt activi 

dimineața și după aceea se duc la muncă. Da. Și însămânțările, cea mai mare problemă 

care mi s-a părut… ă.. și pe care vreau să v-o supun atenției, însămânțările se fac în 

octombrie, pentru că iarba crește în octombrie, vegetează, germinează, fără nici un fel 

de problemă, puțin mai greu ce-i drept, astfel încât să nu mai ocupăm timpul elevilor, 

care în loc să facă antrenamente pe aceste stadioane sunt trimiși pe la Golești sau prin 

alte baze sportive, din cauza însămânțărilor care se fac undeva prin aprilie și care țin 

până la sfârșitul lui mai-iunie. Când se termină școala și atunci automat… copiii nu 

mai au nici o… nu mai vin la astea, pentru că, sunt în vacanță. Deci, copiii pierd aprilie, 

mai, iunie de antrenamente și septembrie din cauza  însămânțărilor. Sunt câteva parcele 

acolo… se însămânțează. S-a pus stop și numai… acest Prepeliță, vreau să știu și eu 

cine-i Prepeliță ăsta… administratorul… propun să-l și sancționăm pe… din punctul 

ăsta de vedere pentru că interzice mișcarea în aer liber a cetățenilor. Acest om își 

permite să se opună cu vehemență și chiar… cumva ar fi avut de gând să sară și la 

bătaie, la chestia asta… nu cred că i-ar fi ieșit, dar mă rog… deci chiar m-a deranjat 

lucrul ăsta și propun… dacă există posibilitatea să facem un dispozitiv pentru biciclete, 

astfel încât cei care vin cu bicicleta printre care mă număr și eu, să avem un loc unde 

să ținem bicicleta în siguranță, nu să alerg pe stadion și după aia să alerg după hoți. 

Dacă se poate. Mulțumesc! ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Se poate, da... nu știu. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Domnule președinte îmi permiteți să vorbesc 

și eu? ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ N-am verificat.. O să verificăm, 

dacă există o hotărâre. Cert este că în acest mandat, știți foarte clar că nu a fost emisă 

o asemenea hotărâre... nu știu dacă există și dacă există, ar trebui abrogată că nu este 

posibil așa ceva. Eu, în schimb am avut discuții nenumărate cu, și nu sunteți prima 

persoană care îmi sesizați acest aspect. Am avut discuții cu domnul Director al CSM 

2007, care administrează acest teren.... și i-am atras atenția că trebuie să permită 

accesul tuturor cetățenilor să facă mișcare pe terenul de sport, de antrenament, nu de... 

nu terenul oficial pentru că acolo știm că avem un gazon foarte bun, dar care trebuie 

întreținut... din păcate nu putem acum să controlăm comportamentul tuturor angajaților 

fie al CSM-ului sau ... mai au și ieșiri. Trebuie să verificăm, vedem despre ce este 

vorba, dacă se impune o să facem chiar o comisie. Da... vom monta și un suport de 

biciclete. Am rugămintea la domnul Director Vulpoiu, să vă notați acest aspect....iar în 

ceea ce privește însămânțările, este un contract încheiat cu o firmă specializată, care 
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are o anumită tehnologie, nu știu dacă putem noi să intervenim peste această 

tehnologie. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Nu intervin peste 

tehnologie. Schimbăm datele. Schimbăm, punem în octombrie, la început e cald, nu 

este nici un fel de problemă. Plouă mult, în perioada aia poate germina. ” 

Domnul consilier Petruț Mihai: „Sunt oprite campionatele… ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Bun! Eu vorbesc de 

antrenamente, nu de campionat aici. Antrenamentele, ei nu pot să le facă din cauza 

faptului că s-a însămânțat. În fața porții au pus câteva… ” 

Domnul consilier Petruț Mihai: „Păi da, da dacă oprește în octombrie- 

noiembrie, atunci e campionatul în plină desfășurare, campionatul oficial,  nu mai au 

unde să joace. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Domnule putem face, să 

aducem rulouri, nu trebuie neapărat să blocăm 2 luni de zile. ” 

Domnul consilier Petruț Mihai: „ Alea-s alte discuții. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Blocăm două luni de zile.” 

Domnul consilier Petruț Mihai: „ Eu știu că asta-i perioada care o fac, 

dintotdeauna de când se ocupă de administrarea stadionului, o fac numai în perioada 

asta. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, E un lucru foarte prost din 

punctul meu de vedere, deci copiii nu se pot antrena niciodată pe stadioanele astea. Le-

am făcut degeaba. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Se antrenează, se antrenează pe 

timpul campionatului, dacă nu-i campionatul, când se antrenează? ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Păi nu se antrenează, n-au 

când. Nu, ei se antrenează în altă parte, deci ei în loc să se antreneze acolo unde au. 

Nu. Eu sunt convins că se poate face lucrul ăsta fără nici un fel de problemă și în 

octombrie. Vă rog domnule consilier numai puțin! Hai să citească, ca să terminăm cu… 

să închidem. ” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Da, în legătură cu ă... deplasarea 

în perioada 15-17 iunie în Municipiul Alytus din Lituania, s-au repartizat un număr de 

18 buletine de vot, iar rezultatul votului este următorul:  

-    Radu Nițu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 voturi nule. 

- Ungureanu Daniel 15 voturi pentru, un vot împotrivă, 2 nule; 

- Lupu Cătălin, 13 voturi pentru, 3 împotrivă, 2 nule, 

 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Vă mulțumesc! ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Haideți să supunem la vot 

proiectul. Cine este ,,pentru”, ,,împotrivă”, ,,abțineri” ? Deci în unanimitate proiectul a 

fost aprobat. 

Nu sunt discuţii, şi se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 41 și se adoptă cu 

unanimitate de voturi devenind hotărârea nr. .... 

Domnul consilier Radu Nițu: „ Să se abțină cei care nu votează! ” 
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Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, De unde să se abțină? Nici 

n-au curaj! …Bun… ăăă…dacă mai sunt alte discuții… Domnișoara Dimitriu. Ladies 

first! Îmi pare rău, v-am tot lăsat să vorbiți azi. Nu. Eu decid aici cine trebuie să 

vorbească! Domnișoară, vă rog frumos că nu vă mai dau dreptul, după aceea, deci acum 

vorbiți.” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule președinte de ședință, 

colegi consilieri, în urma întâlnirilor cu cetățenii, pe care grupul consilierilor PNL l-a 

…. l-a avut, pot să vă spun punctual diverse probleme pe care dumnealor le ridică 

municipalității, și anume: pe strada Constructorului, de exemplu, oamenii solicită 

bănci, da? … pentru copii și bătrâni. Nu există. La Sud, alți cetățeni se vaită de 

curățenia orașului și, mai exact, faptul că, copacii nu sunt toaletați. Pe strada Doctor 

Telemac există o fostă cizmărie, care a luat foc la un moment dat, lucru știut de cetățeni, 

evident că nu locuiesc în zonă și n-aș fi avut de unde cunoaște acest aspect și dumnealor 

spun că acea …mă rog.. acel,  acea cizmărie, acea construcție exact, nu a ridicat-o 

nimeni de acolo, nu se știe…dumnealor nu știu, poate nici nu se poate ridica, dar ideea 

este că își doresc ca acel, acea construcție să dispară și să fie plantat un tei în loc. Eu 

vă spun doleanțele dumnealor, nu sunt ale mele. Aleea 1 Iunie, la fel, cetățenii solicită 

loc de joacă pentru copii, ăăă, ținând cont că există acea pensiune Monte Carlo, 

restaurant în spate la Aleea 1 Iunie, și este un loc lăsat în paragină. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ E privat doamnă”   

          Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Asta să le răspundeți 

dumnealor! Eu doar spun ce dumnealor mi-au spus. Aleea Echității, oamenii ridică la 

fel problema faptului că lipsesc cu desăvârșire limitatoarele de viteză și locurile de 

joacă pentru copii. Strada Alexandru Vlahuță…cetățenii…ăăă…solicită să fie 

transformată în stradă cu sens unic pentru că există ca pe strada Cezar Bolliac, unde 

este spitalul Militar și se pot întoarce pe strada Alexandru Vlahuță, pentru că este 

neîncăpătoare, mașinile sunt parcate pe o parte și pe alta. Și o să continuăm. 

Mulțumesc! 

 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Vă mulțumesc domnule 

Bîrsan! ” 

 Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Mulțumesc frumos! ... ăăă... am și eu două-

trei puncte, că al patrulea trebuie să-l lăsăm corijent pe domnul Nițu că mi-a furat 

însemnările, a copiat. Era vorba de stadionul de la Mândrești, dar s-a ridicat problema. 

Lăsați că ați tras cu ochiul... ați trecut pe lângă mine pe aici...” 

   Domnul consilier Radu Nițu: „ Îmi pare rău! ” 

  Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Deci la stadionul de la Mândrești s-a 

discutat, intrarea din Mândrești, Moldova, dinspre Suraia, s-a pietruit, intr-adevăr, se 

poate circula mult mai bine acum, dar domnul Nițu, dacă tot te lauzi că te duci mereu 

și dai mâncare la găini acolo, la tine ai observat ce mizerie este la intrarea în Mândrești 

dinspre Suraia? ... Ce mizerie cumplită?! ... Pur și simplu cumplită! ... domnul Primar, 

domnul Primar, mă ascultați și pe mine? ... vă rog frumos! ” 

 Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Unde domnul ?... mă corupe 

doamna.” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Ei bine, acuma vă rog frumos să mă ascultați 

și pe mine... e vorba de intrarea de la Mândrești dinspre Suraia. ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Nu vă puteți abține! ” 

Domnul consilier Radu Nițu: „ Lăsați-l doamnă să vorbească, e colegul 

dumneavoastră. ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Intrarea de la Mândrești, dinspre Suraia, acel 

drum care v-am rugat eu și locuitorii Focșaniului, Mândreștiului... mă aburiți 

dumneavoastră cu Consiliul Județean, acolo s-a... s-a... mă rog... s-a așezat un strat de 

piatră.. se poate circula ceva mai bine, dar e o mizerie cumplită. Duceți-vă o dată, dacă 

tot vă place să umblați noaptea, că am înțeles că umblați așa ca huhurezu, noaptea și 

bine faceți... duceți-vă și pe acolo... și să vedeți ce se întâmplă, și dacă vă place, și dacă 

vă place, mă înclin. Bun. Grădinița numărul 17... Personal am discutat cu 

dumneavoastră, apoape în primăvară, cred că era încă zăpadă, era un pic de ploaie și 

ați spus că, domnule să se oprească ploile și asfaltăm acolo, ridicăm cumva nivelul. Nu 

pot intra copiii când plouă, e o baltă până la genunchi. Nu se poate intra. Domnul 

Primar... domnule, ce trebuie făcut, trebuie făcut, dar hai... faceți-l! .. păi cât trebuie să 

batem toaca aici ca să se facă odată... da? ... vă rog eu frumos! ...  și numai eu, părinții 

și copiii care intră acolo. ” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ O să îl facem! ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ La școala 10 e o mare și o mare problemă, 

și vă rog frumos și chiar insist să vă aplecați cu atenție asupra acestei probleme. Acolo 

vin părinții, mămicile și iau copiii, sau îi aduc la școală... se parchează și nu au unde să 

oprească pentru a-și lua copiii. E... dacă vă spun, de vreo două săptamâni, o furgonetă 

acolo, care stă parcată tot timpul acolo. Acolo e parcare pur și simplu. Eu propun să se 

instaleze acolo  indicatoare, ”oprirea Interzisă”, pardon, scuzați-mă, ”staționarea 

interzisă” . Da? ... Să poată veni mămica, părintele să-și ia copilul 5-10 minute și să 

plece... și acele mașini care staționează acolo, Poliția locală, Parking... să se ocupe de 

ele. O dată că nu se poate intra dinspre bulevard, fiind parcate și pe stânga și pe dreapta, 

și știți dumneavoastră... mămicile mai parchează... na intr-un fel anume... mai un pic 

mai stângaci poate... da? Și să se elimine de acolo parcările... au locuri destule în spatele 

blocurilor, dar le e silă... le e jenă... le e .. nu știu cum să meagră acolo... 

O altă problemă, în timpul verii, în Focșani, dacă ați observat și dumneavoastră, 

miroase ca o cocină Focșaniul... nu se poate de atâta vreme, nu s-a identificat sursa 

acestui miros, mai ales când bate vântul dinspre Sud. E un miros extraordinar. Nu vă 

spun de fum. Cineva spunea... domnule... știți că se face focul și domnul hai să accepți 

că se face focul cu lemne iarna, da?... deși fumul care iese il tai cu cuțitul... dacă ziceți 

că umblați noaptea, poate ați sesizat și dumneavoastră domnule Primar, da?... Sesizați 

sursa, vedeți ce se întâmplă, de unde vine. Eu bănuiesc de unde, dar nu vreau să... 

           Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „  Spuneți! ” 

  Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Dar spuneți domnule! ”   

  Domnul consilier Costel Bîrsan: „ E o bănuială... se dă foc la fosta groapă de 

gunoi.” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Ferească Dumnezeu! ” 
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Domnul consilier Costel Bîrsan: „ E...  ferească....” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ E acoperită, e ...” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ E cu pământ. Are și flori.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Ați fost acolo? ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Domnul, am fost...domnul Primar, am fost. 

” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Și există gunoi acolo? ” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Domnule, nu există gunoi, dar se poate duce 

și da foc, nu știu... e o presupunere...” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Este acoperită cu pământ de 40 

cm.” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ E o presupunere... vedeți... m-a mâncat 

limba și v-am spus. E o presupunere și eu mai știu încă ceva și nu pot să vă spun. Da? 

... Dar poate fi o ipoteză. ” 

Domnul consilier Marius Eusebiu Iorga: „ Numai pe presupuneri...” 

Domnul consilier Costel Bîrsan: „ Poate fi o ipoteză. Deci haideți să luăm 

măsuri și cu mirosul, și cu fumul ăsta din Focșani în timpul verii. În nopțile călduroase 

ați văzut că nu poți deschide ferestrele că miroase ca în cocină... Mulțumesc! ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Domnul consilier Gongu. 

” 

Domnul consilier Emanuel Gongu: „ Era domnul Filimon.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Domnul Filimon, haideți, 

vă rog, poftiți! ” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „ Vă mulțumesc frumos domnule 

președinte… ăăă… domnul Radu Nițu a vorbit, domnule, ați vorbit despre stadionul 

din Mândrești, domnule… domnule, ați adus în discuție stadionul din Mândrești.. că 

vă ocupați de Mândrești dumneavoastră, da? … așa am înțeles, da? … Lăsați domnule 

cu ce vin eu acolo… domnule Primar, ați spus că deja s-a făcut o documentație vis-à-

vis de acel stadion. Am vrea să știm când este posibil să fie finalizată acea lucrare, 

fiindcă este foarte importantă. Mă auziți domnule Primar?  ... când credeți că poate fi 

finalizată acea lucrare acolo, acel stadion să fie, să fie finalizat? ... 2020? sau 20-20? 

Vă mulțumesc frumos pentru… ! ” 

 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ,, Domnul consilier! ” 

 Domnul consilier Ionuț Filimon: „ Nu vă uitați așa domnul Nițu. ” 

 Domnul consilier Emanuel Gongu: „ Da, vă mulțumesc domnule președinte. 

Ăaa… pentru a da câteva răspunsuri punctuale, la obiect, doamnei consilier, 

domnișoarei consilier, în calitate de consilier zonal Sud, da? Știți foarte bine că sunt 

acolo…nu, nu, vă răspund eu că știu foarte bine zona, da? În primul rând, acele 

încetinitoare de trafic, cum se numesc, pot fi puse, montate, doar la trecerile pentru 

pietoni, asta trebuie să le răspundeți cetățenilor, unde este trecere de pietoni, în alt loc 

nu se poate. Ok? În al doilea rând, cu băncuțele, am nenumărate cereri făcute, toare 

onorate de către Direcția de Dezvoltare… ăăă… unde ce-i drept am fost tot amânat. Pe 

Aleea Stadionului, nu este nici una. În schimb, pe strada Constructorului cred că… la 
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trei scări lipsesc bănci. Să vă aduc la cunoștință faptul că pentru a monta o astfel de 

băncuță, este necesar să avem o cerere pe care o putem face noi ca și consilieri, dar în 

spate să avem atașată o listă de semnături, care să cuprindă 50% plus 1 din apartamante, 

din, din locuitorii de la acea scară. Deci doar în acest, acestă situație se poate monta o 

băncuță. Vă aduc la cunoștință faptul că, vă dau și… Aleea Echității nr. 23 și 25… au 

fost demontate, deci luate acele băncuțe, deoarece proprietarii nu le-au vrut. Deci este 

o muncă inutilă. Da. Cam atât. Și în încheiere, dacă nu vă supărați, domnule Filimon, 

o secundă vă mai rețin… ăăă… poimâine este 1 iunie, este Ziua Copilului, copil care, 

indiferent de religie, sex, sau culoare, este copil și merită toată prețuirea și admirația 

noastră. Sunt copii cu probleme, sunt copii fericiți, toți sunt copii, ai noștri sau ai altora, 

trebuie să avem grijă de ei. Și domnule Dobre, aici ca o paranteză, să știți că m-am 

ținut de promisiunea făcută anul trecut și anul acesta mi-am donat indemnizația de 

consilier copiilor de la Elena Doamna. Acum se află în… într-o drumeție pe la Vulcanii 

Noroioși, pe la Buzău. Vă mulțumesc și La Mulți Ani copiilor! ” 

 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „ Ăăă.. vă mulțumesc. Da 

domnul Filimon, vă rog! ” 

 Domnul consilier Ionuț Filimon: „ Vă mulțumesc! ” 

 Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ” Gata… terminăm… 

terminăm! ” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „ Dacă tot suntem la diverse, domnule Nițu, 

eu aș vrea să îl întreb pe domnul Vulpoiu, acum mai bine de o săptămână, i-am solicitat 

să vină la o adresă din Focșani, pe bulevardul Unirii, în spatele blocului de la Paco, 

fiindcă, cetățenii din acea zonă au vrut și au făcut o sesizare, am înțeles că a fost depusă 

la Primărie, deocamdată eu nu am văzut nimic. Într-adevăr, i-am înmânat dânsului 

cerința dumnealor, inclusiv cu lista cu semnături, vis-à-vis de trei băncuțe. Am înțeles 

că încă mai durează o săptămână-două. Dacă poată să ne spună exact cam în cât timp 

or să vină acele băncuțe. Vă mulțumesc frumos! ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ” Vă mulțumesc! Veți primi 

răspunsul după 20 de ani.” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „ În scris.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: ” În scris, bineînțeles. Dacă 

doriți să dați un răspuns acum, dacă nu, nu.” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „ Haideți  domnule, vă bateți joc, vorbesc 

foarte serios! ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „ Da, bun, vă rog! Este un 

director competent, domnule, din cauza asta… avem directori competenți aici. ” 

Domnul consilier Ionuț Filimon: „ Eu nu zic că dânsul nu e competent, fiindcă 

chiar a răspuns cerinței. Eu mă așteptam să o rezolve mult mai repede, fiindcă oamenii 

sunt oameni, m-au sunat de două ori.” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Bine, te rog! Stai, stai puțin, 

așteaptă puțin! ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „Mulțumesc! ” 
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Domnul consilier Ionuț Filimon: „ Oamenii care doresc o bancă și trebuie o 

lună de zile să vină o bancă, nu-i nici o problemă, o iau eu banca aia domnule. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „ Vă rog să se consemneze 

că domnul consilier plătește. Câte bănci? Trei bănci, trei bănci? Bun! ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Domnule președinte suntem la 

diverse. ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „ Păi de la diverse vorbesc. 

” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Și domnule consilier, și tot 

vorbea domnul consilier Gongu de ziua, de 1 Iunie, și le-a urat La mulți ani copiilor, 

lucru pe care și noi vrem să îl urăm: La mulți ani, și mulți ani sănătoși! Numai că nimeni 

nu se gândește la ei. Și vă spun și de ce. Gândiți-vă că în februarie, în bugetul 

municipiului Focșani s-a prins acel gard decorativ care trebuia montat în perimetrul 

istoric de la Hotel Unirea, până la trecerea pentru pietoni a Pieții Unirii, lucru care nu 

s-a întâmplat, trebuia să fie cumva la 1 aprilie, pentru că atunci începe sezonul cald și 

ies părinții și bunicii cu copiii. Iacătă că peste două zile este Ziua Copilului și acel 

gărduț nici măcar nu a fost montat. Dumneavoastră găsiți soluții dezastruoase pentru 

municipiul Focșani.” 

Domnul Primar Cristi Valentin Misăilă: „ Așa e..” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Culmea este că, dacă un gărduț 

care costă 4000 lei nu ați fost în stare să îl montați, stau și mă gândesc cum o să fiți în 

stare să faceți trotuarele, străzile, toaletarea copacilor? ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „ Nu, domnișoară, trebuie să 

fim foarte atenți să nu cumva să ne trimită la DNA dacă cumva trebuie licitație, durează 

două-trei zile, să știți toată treaba asta, tot proiectul asta. Așa...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Și două, și două…. Grupul PNL 

cere în mod public Direcției de Dezvoltare toate contractele pe care le-a derulat din 

luna august a anului 2017 până în prezent. Mulțumesc! ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „Eu vă mulțumesc. Nu știu 

dacă se poate... e bine.. Da, bine, vă mulțumesc! Declar ședința închisă! ” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „ S-a înscris și domnul deputat la 

cuvânt, dacă nu ați observat, tocmai a ajuns în sală, nu aveți voie, nu aveți voie! ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „ Eu nu am spus că nu îi dau 

voie, n-am spus...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Ba da. Ați spus că se termină 

lucrările ședinței! ” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „ Din moment ce n-a mai zis 

nimeni nimic...” 

Domnișoara consilier Ana-Maria Dimitriu: „ Se înscrisese demult la cuvânt, 

deci haideți că nu….” 

Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „ Domnule deputat, vă rog 

frumos să stați să spuneți dacă aveți ceva de spus. ” 

Domnul deputat Ion Ștefan: „ Ai vorbit tu suficient. Dacă ai închis ședința.....” 
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Președintele de ședință, domnul Mihai Nedelcu: „ Bun, vă mulțumesc, la 

revedere! ” 
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